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Voorbeeld voor een verantwoorde bedrijfsvoering:
Alle winst vloeit terug naar de stichting!

• Onze gezondheidsalliantie maakt deel uit 
van ‘s-werelds toonaangevendste 
onderzoeksinstituut gericht op de natuurlijke 
preventie en het elimineren van ziekten

• Wij zijn de enige wereldwijd werkzame 
onderneming in de gezondheidszorg, 
waarvan alle winsten  in een non-profit 
stichting vloeien

• Alle behaalde winst wordt opnieuw in het 
gezondheidsonderzoek en de voorlichting 
gestoken.

• Onze gezondheids-alliantie draagt op 
dit moment alle kenmerken van het 
toekomstige gezondheidssysteem in 
zich en bouwt dit verder uit.

•

Alle Mensen
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Dr. Rath stichting

Dr. Rath
onderzoeks instituut

• onafhankelijk van 
de farma

• natuurgeneeskundig 
onderzoek 

Voorlichting over
natuurlijk gezondheid
• d.m.v. cursussen, 

voordrachten 
• d.m.v. boeken, 

video’s en internet 
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Met het geld verdiend door onze 
gezondheidsalliantie, hebben wij ons eigen 
onderzoeksinstituut, onafhankelijk 
van de farmaceutische industrie, opgebouwd.

Het Onderzoeksinstituut voor Cellulaire 
Geneeskunde is wereldwijd toonaangevend 
op het gebied van biologische kankerbestrijding 
en andere wetenschappelijk onderbouwde 
natuurgeneeswijzen.

De onderzoeksresultaten werden tot nu toe 
in meer dan 30 wetenschappelijke tijdschriften 
gepubliceerd en op talrijke vakcongressen 
in de VS en in andere landen gepresenteerd. 

De onderzoeksresultaten zijn bovendien op 
het internet te vinden. Onze onderzoekswebsite*
is één van de meest belangrijke bronnen voor 
wereldwijd onderzoek in de natuurgeneeskunde.Het Dr. Rath instituut voor Cellulaire 

Geneeskunde in Santa Clara, Californië (boven) 
en het onderzoeksteam onder leiding van 
Dr. Aleksandra Niedzwiecki (onder) * www.drrathresearch.org

Het Onderzoeksinstituut voor Cellulaire Geneeskunde 
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Gezondheid en ziekte van ons lichaam worden niet bepaald op het niveau van onze 
organen, maar op het niveau van de biljoenen cellen, die deze organen opbouwen. 
Een jarenlang gebrek aan vitaminen en andere onmisbare biokatalysatoren voor de 
celstofwisseling zijn de meest voorkomende oorzaak van cellulaire storingen en ziekten. 

Cellulaire Geneeskunde = 
niveau van de cel

Conventionele Geneeskunde =
niveau van het orgaan

Specialisten voor:
• hart 
• long
• maag-darm
• botten en gewrichten
• zenuwen
• en vele andere 

Denken in cellen in plaats van denken in organen



Dr. Rath Education Services B.V.

Hier eindigt het denken van de 
conventionele geneeskunde!

De Cellulaire Geneeskunde kijkt naar de kleinste eenheid 
van het lichaam.

De conventionele geneeskunde denkt en handelt op het niveau van organen.  
Aan de kleinste eenheden van het menselijke lichaam – de cellen – die bij 
functiestoringen ziekten veroorzaken, wordt daarbij geen aandacht besteed. 
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Denken in oorzaken in plaats van denken in verschijnselen

Vitale celstoffen
(Bio-energie voor alle cellen en organen)

Het chronische gebrek aan vitale celstoffen in 
biljoenen lichaamscellen wordt opgeheven. 

doorbloedings-
stoornissen

Medicijnen onderdrukken symptomen: Vitale celstoffen verhelpen de oorzaak:

hoge bloeddruk bijv. bètablokkers
(kunstmatige verlaging van de hartfrequentie)

hartzwakte bijv. diuretica 
(kunstmatig „water“ afvoeren om 

het hart te ontlasten)

bijv. statines
(kunstmatige blokkade van de onmisbare 

lichaamseigen cholesterolsynthese)

De meeste medicamenten zijn alleen symptoomgericht. De mogelijkheden om ziekten 
effectief te voorkomen en de oorzaken ervan te behandelen, zijn begrensd.

In directe tegenstelling daarmee is de Cellulaire Geneeskunde gericht op de oorzaken. 
Door de compensatie van chronische tekorten aan vitaminen en andere vitale celstoffen 
kunnen gezonde cel- en lichaamsfuncties weer worden hersteld en verkregen.
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Gezondheid bevorderen 
in plaats van ziekten voor lief te nemen

Onwetendheid leidt tot ziekte

Onwetendheid over de wetenschappelijke 
samenhang tussen een voor het lichaam 
ontoereikende voorziening van 
microvoedingsstoffen en het ontstaan van 
ziekten op celniveau is een voorwaarde 
voor het voortbestaan en de verdere 
ontwikkeling van ziekten. Door 
beperkingen en wetten wordt geprobeerd, 
de verbreiding van dergelijke inzichten te 
onderdrukken.

Voor gezondheid is kennis nodig

De vrije toegang tot de kennis over het 
belang van vitaminen en andere vitale 
celstoffen voor de gezondheid en de 
actieve omzetting van deze kennis zijn 
belangrijke opdrachten, die ons 
allemaal aangaan. Help bij de 
verbreiding van deze kennis over 
wetenschappelijk gefundeerde 
natuurgeneeswijzen, zoals de Cellulaire 
Geneeskunde.
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Farmaceutische industrie en gezondheid

Ons hedendaags gezondheidssysteem is:

Concipiëren

Construeren

Controleren

Door de farma industrie

Het probleem is duidelijk:

De farmaceutische industrie is een investeringsindustrie, waarvan de miljarden 
genererende afzetmarkt op het voortbestaan van ziektes in plaats van de uitschakeling 
berust. Deze principiële uitspraak is een belangrijke grondslag van deze cursus.
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De farmaceutische handel begint te wankelen …

• Problemen Vioxx al eerder bekend 
(de Volkskrant, october 2004)

• VS-topadvocaten maken zich op voor strijd 
tegen Merck (SPIEGEL ONLINE, nov. 2004)

• Vioxx gevaarlijker dan gedacht
(Handelsblatt, 27-06-2006) • Mogelijk tientallen doden door pil 

Bayer (de Volkskrant, augustus 2001)

• Lipobay: verzamelklacht ingediend 
(Deutsches Ärzteblatt, 18-01-2002)

• Lipobay-schandaal kost Bayer tot nu 
toe 25 miljoen dollar (Stern, 02/2003)

• Pfizer neemt de pijnstiller Bextra
uit de markt (Der Tagesspiegel, 04/2004)

• Pfizer stopt verkoop van artritis-
medicament Bextra (ZDF heute.de, 04/2005)

• Pijnstiller kan leiden tot hartproblemen
(de Volkskrant, april 2004)
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Tevoren Erna

Bewezen: vitaminetherapie 
stopt coronaire sclerose al in 

een vroeg stadium

De bewijzen voor de werking van microvoedingsstoffen hopen zich op. Wetenschappelijke 
onderzoeken uit de hele wereld bevestigen het therapeutische nut – en het werk van de 
gezondheidsalliantie.

… en het Cellulairgeneeskundig onderzoek wint aan sterkte

Placebogecontroleerde dubbelblinde studie met 
131 hartpatiënten bevestigt: 
Vitale celstoffen verminderen hartritmestoornissen

50%

100%

74%

48%

Placebo Vitale celstoffen

Hypertonie
Vitamine C verlaagt de bloeddruk bij langdurige inname
Boston (ikr). Bloeddrukverlaging bij lijders aan hypertonie lukt ook met 
vitamine C. Dit bewijst een prospectieve studie bij 39 mensen met 
hypertonie. Hiermee zijn resultaten van experimentele en 
epidemiologische studies bevestigd. In de dubbelblinde studie kregen 
de patiënten 30 dagen lang ofwel 500 milligram vitamine C of een 
placebo (Lancet 9195, 1999, 2084). De deelnemers van beide groepen 
waren ongeveer even oud en namen in doorsnee allemaal een 
antihypertensivum. De bloeddruk werd aan het begin en aan het einde 
van de studie gemeten. ... . 



Dr. Rath Education Services B.V.

Het is een feit dat:

er geen enkel onderzoeksinstituut in de wereld 
bestaat, dat meer wetenschappelijke onderzoeks-
resultaten op het gebied van natuurlijke kanker-
bestrijding gepubliceerd heeft dan ons 
onderzoeksinstituut

onze onderzoekers deze resultaten ook regelmatig 
op internationale vakcongressen over kanker 
presenteren

de internetsite van ons onderzoeksinstituut een van 
‘s-werelds meest bezochte websites voor weten-
schappelijk onderbouwde natuurgeneeskunde is

Wereldwijde erkenning van ons
wetenschappelijk onderzoek

Alle werkzaamheden van ons onderzoeks-
instituut worden door onze gezondheidsalliantie 
gefinancierd, omdat wij onafhankelijk van de 
farmaceutische industrie zijn en wij geen 
regering- of privé onderzoeksgelden ontvangen 

Dr. Matthias Rath

Dr. Aleksandra Niedzwiecki

Selectie medische vakbladen, die de resultaten 
van ons onderzoeksinstituut hebben gepubliceerd.
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Kennis maakt sterkKennis maakt sterk
Het opbouwen van nieuwe gezondheidszorg 

door de kennis van de Cellulaire Geneeskunde
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Belangrijke basisinformatie 
over vitale celstoffen en risico’s 

van een gebrek aan vitale 
celstoffen

Hoofdstuk 2
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Vitale celstoffen – Basis voor de gezondheid

Basis voor een gezond leven zijn; een gezonde leefwijze, een gezonde 
voeding en de voorziening van onmisbare vitale celstoffen. 

Vitale celstoffen zijn natuurlijke stoffen, die onze biljoenen 
lichaamscellen voortdurend nodig hebben om te leven en zorgen 
voor een optimale celwerking. De belangrijkste vitale celstoffen zijn: 

• Vitamines

• Sporenelementen

• Andere, voor de stofwisseling
belangrijke natuurlijke stoffen.

• Mineralen

• Bepaalde aminozuren  
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Vitamines: Fundamentele informatie

Vitamines zijn van levensbelang voor de instandhouding van de gezondheid en het 
prestatievermogen van het menselijke organisme. Ze dienen door hun katalytische en 
sturende werking voor de gezonde functie van de gehele stofwisseling. Als substraat voor 
het winnen van energie of als bouwstoffen voor lichaamssubstanties spelen ze geen rol 
– ze maken deze stofwisselingsprocessen voornamelijk mogelijk 

Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen in vet 
oplosbare en in water 
oplosbare vitamines:
in vet 
oplosbaar:

vitamine E

vitamine D

vitamine K

vitamine A 

in water 
oplosbaar:

vitamine C

B-vitaminen

Biotine

Foliumzuur
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bescherming en versterking van het 
immuunsysteem

biokatalysatoren voor de hormoonvorming 

ontgiftings-processen van het lichaam

opbouw en bescherming van lichaamsweefsel

bio-energiedragers voor de celstofwisseling

antioxidantia: bescherming tegen vrije radicalen  

bescherming tegen cardiovasculaire ziekten
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Een vitamine kan deel uitmaken van talrijke reacties. Daarom manifesteert het gebrek aan
één enkele vitamine zich ook op veelsoortige wijze. Omgekeerd zorgt een
vitaminesupplement voor een veelvoud aan positieve effecten op de gezondheid:   

Bescherming tegen
vrije radicalen

(in synergie met vitamine E 
en selenium en andere 

antioxidanten)

Opbouw en stabilisering
van bindweefsel
(in synergie met lysine, 
proline, chondroitinesulfaat, 
N-acetyl-glucosamine en 
andere vitale celstoffen)

Ondersteuning van de 
cholesterolstofwisseling
(in synergie met vitaminen B3, 
B5 en andere vitale celstoffen)

Bloedvorming en versterking 
van het  immuunsysteem

(in synergie met foliumzuur, 
ijzer, B-vitaminen en andere 

vitale celstoffen)

Vorming van carnitine
(belangrijk voor de energiestofwisseling 

in synergie met lysine, vitamine B3 
en andere vitale celstoffen)

Vitamine C 
sleutelvitamine voor de gehele celstofwisseling

Ons lichaam kan zelf geen vitamine C aanmaken!

vitamine C-molecule  
onder de microscoop
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Aminozuren – bouwstenen van de eiwitten

Aminozuren worden ingedeeld 
in twee groepen:

Essentiële aminozuren: kunnen niet 
zelf door ons lichaam worden aangemaakt. 
Toevoer via onze voeding is dus van 
levensbelang. Van bijzondere betekenis 
is het essentiële aminozuur lysine. 

Niet-essentiële aminozuren: kan ons 
lichaam zelf aanmaken. In bepaalde situaties 
(bijv. zwak bindweefsel, afbraak van het bind-
weefsel) kan de  lichaamseigen productie 
echter ontoereikend zijn. Proline verdient 
bijzondere aandacht als bouwsteen voor 
het bindweefsel en tevens als een soort 
„teflonsubstantie“ voor de slagaders. 

Aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten (proteïnen). Er zijn 20 verschillende aminozuren 
bekend, die het menselijke organisme gebruikt voor de vorming van proteïnen. Als kralen aan 
een ketting worden aminozuren bij de synthese van proteïnen met elkaar verbonden.

In elk eiwit zitten de aminozuren in een 
bepaalde volgorde (sequentie) waardoor 
deze specifieke taken kan verrichten. 

Eiwit 
(vaak zijn er enkele honderden aminozuren aan 
elkaar geregen om samen 
een eiwit te vormen)

Aminozuren zijn net als de letters van 
het alfabet, waarmee ontelbare woorden
en zinnen kunnen worden gevormd.



Dr. Rath Education Services B.V.

Het essentiële aminozuur lysine

Afbraak van plaques in de 
wanden van de slagaders, 

„teflonbescherming“
(in samenwerking 

met proline)

Opbouw en stabilisering 
van  bindweefsel

(in samenwerking met proline en vitamine C)

Blokkade 
van collageen 

afbrekende enzymen
(bescherming van 
het bindweefsel)

Bouwsteen van carnitine, een belangrijke 
factor voor de energiestofwisseling

(in samenwerking met vitamine C, 
B6, B3 en ijzer)

In het middelpunt van de belangstelling van het Cellulairgeneeskundige onderzoek staat sinds 
jaren het aminozuur lysine. Bij hart- en vaatziekten, kanker, infecties en ontstekingen is het 
positieve nut herhaaldelijk wetenschappelijk bevestigd. Onafhankelijk van de 
gebruiksmogelijkheden als „teamspeler“ in een synergie van vitale celstoffen tijdens ziekte, heeft 
lysine ook bij de gezonde stofwisseling belangrijke taken.

Verdere taken van 
lysine zijn bijvoorbeeld:
– Herstel van weefsels na    

verwondingen 
– Deelname aan de productie van

hormonen en enzymen

Structuurformule lysine

C

C C

C

C

CH2N

O

OH

NH2
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Mineralen en sporenelementen
Mineralen en sporenelementen zijn anorganische verbindingen, die deel hebben aan veel 
verschillende lichaamsfuncties. Voor de instandhouding van gezonde celfuncties zijn ze 
onmisbaar. Gebrek eraan kan leiden tot aanzienlijke storingen in de stofwisseling.

Mineralen zijn:

• Calcium 
• Magnesium
• Natrium
• Kalium

• Fosfor
• Chloor
• Zwavel

Sporenelementen zijn:

• IJzer
• Selenium
• Jood
• Koper

• Zink
• Chroom
• Mangaan
• en andere

Opbouw / stevigheid van het skelet 
en de tanden  (bijv. calcium, boor, mangaan)

Vangers van radicalen 
(bijv. selenium)

Doorgeleiding van prikkels, spiercontractie
(bijv. natrium, magnesium, kalium)

Bestanddeel van hemoglobine  
(ijzer)

Bestanddeel van het schildklierhormoon 
(jood)

Elektrolyten voor de waterhuishouding 
(kalium en natrium)
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Secundaire plantaardige stoffen
Secundaire plantaardige stoffen worden ingedeeld in de groep bioactieve stoffen. Het begrip is 
afgeleid uit de functie van deze plantaardige stoffen. Terwijl de primaire stofwisseling van een 
plant gericht is op de groei, dienen stoffen gevormd in de secundaire stofwisseling, als 
beschermstoffen tegen vraat en uv-straling of als lok- en geurstoffen.

• Carotenoïden:
bijv. bètacaroteen

• Polyfenolen:
bijv. EGCG 

• Fyto-oestrogenen:
bijv. genisteïne

De bijzondere betekenis van EGCG 
in de natuurlijke afweer tegen kanker:

Epigallocatechinegallaat (EGCG) is een 
belangrijke factor bij de natuurlijke afweer tege
n kanker. EGCG kan de groei van kankercellen 
evenals hun uitzaaiing blokkeren, doordat deze 
de collageen afbrekende enzymen remt en de 
apoptose (zelfvernietiging) van kankercellen op 
gang brengt.

De wetenschappelijke onderzoeken van het 
Cellulairgeneeskundige onderzoek hebben 
bewezen, dat dit effect nog wordt versterkt, 
wanneer EGCG zijn werking ontvouwt in 
synergetische samenwerking met vitamine C, 
lysine, proline en andere vitale celstoffen.

Secundaire plantaardige 
stoffen kunnen op grond 
van hun structuur in 
verschillende groepen 
worden ingedeeld. 

De bekendste zijn:
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Voordeel: het combineren van vitale celstoffen

Met synergie Zonder Synergie 

Bij een synergie is het eind-
resultaat beter dan de som van 
de afzonderlijke resultaten.

1 + 1  is meer dan 2

Synergie doet zich voor, als 
er gelijktijdig verscheidene 
mechanismen deelnemen. 

Om uit de inname van vitale celstoffen een zo groot mogelijk voordeel voor de 
gezondheid te behalen, maakt de Cellulaire Geneeskunde gebruik van het feit dat vitale 
celstoffen als een team in ons lichaam samenwerken. 

Ons lichaam heeft geen afzonderlijke, hoog gedoseerde vitamines of 
microvoedingsstoffen nodig, maar speciale combinaties van vitale celstoffen die 
synergetisch samenwerken en met kleine hoeveelheden het grootst mogelijke resultaat 
bereiken voor een gezonde celfunctie.
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Gezonde cellen en organen kunnen 
alleen functioneren bij een optimale 
voorziening van vitaminen, mineralen, 
sporenelementen, aminozuren en andere 
natuurlijke stoffen die belangrijk zijn voor 
de stofwisseling. 

Echter vele factoren beïnvloeden 
dagelijks de mens. Deze factoren kunnen 
de behoefte aan vitale celstoffen ver-
hogen, de afbraak van vitale celstoffen 
versnellen, en de oorzaak zijn van een 
gebrekkige levering van vitale stoffen 
aan de lichaamscellen. 

Welke invloed factoren 
afzonderlijk hebben ... 

Factoren die verantwoordelijk zijn 
voor een gebrek aan vitale celstoffen 

Vitale celstoffen
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Risicofactor stress
Oorzaak van de versnelde afbraak van vitamine C 

Ons lichaam produceert hormonen als reactie op 
stress. Vitamines en andere vitale celstoffen zijn 
biokatalysatoren voor de hormoonproductie. Voor 
de productie van een enkel adrenalinemolecule 
heeft ons lichaam een molecule vitamine C als 
biokatalysator nodig. 

In stresssituaties wordt dus voortdurend vitamine 
C verbruikt. Als de toestand lang aanhoudt, 
neemt de lichaamsvoorraad van vitamine C 
drastisch af. Als vitamine C via de voeding 
onvoldoende wordt aangevuld, leidt dit tot een 
vitaminetekort met zwaarwegende gevolgen voor 
de gezondheid.

Kortdurende stress: 
De reserves 

herstellen zich

Continue stress:  
De reserves

raken uitgeput

Stress veroorzakende situaties zijn bijv. :
•ziekte
•operaties
•prestatiedruk
•fysieke belastingen en conflicten
•slaapgebrek

Stress: Het besturingscentrum van het 
vegetatieve zenuwstelsel activeert het 
bijniermerg tot de productie van 
stresshormonen.

Het bijniermerg scheidt de 
stresshormonen adrenaline

en noradrenaline af

Vitamine C Vitamine C

Vitamine C is een biokatalysator 
voor de hormoonproductie
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Medicijnen
Risicofactoren voor een gebrek aan vitale celstoffen 

te vinden in de medicijnenkast

Waarom statines een gebrek
aan vitale celstoffen veroorzaken:  

Statines remmen de cholesterolsynthese. De 
blokkade door statines van een sleutelproduct 
in de lichamelijke cholesterolproductie (HMG-
CoA) verhindert  de productie van belangrijke 
microvoedingsstoffen zoals coënzym Q10 
(noodzakelijke factor voor de bio-
energieproductie). Bovendien beïnvloedt de 
drastische vermindering van de 
cholesterolproductie de vorming en de 
stofwisseling van verschillende moleculen die 
uit cholesterol gevormd worden, zoals vitamine 
D en hormonen.

Medicijnen zijn in het algemeen synthetische stoffen, die op uiteenlopende wijze een 
gebrek aan vitale celstoffen kunnen veroorzaken: voor de ontgifting worden vitale celstoffen 
verbruikt. De overgang van het spijsverteringsstelsel naar de bloedbaan wordt gehinderd. 
De uitscheiding van noodzakelijke voedingsstoffen wordt versterkt. De lichaamseigen productie 
van belangrijke vitale celstoffen wordt geremd. 
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Vrije radicalen
en hun uitwerkingen op de behoefte aan vitale celstoffen

Vrije radicalen zijn agressieve moleculen die een of meer ongepaarde elektronen bezitten. 
Ze trachten hun onstabiele toestand op te heffen. Ze dringen daarbij door tot in de 
lichaamseiwitten en –vetten om elektronen aan intacte moleculen te onttrekken, zelfs tot 
in het erfelijk materiaal. Ze zetten hierbij een kettingreactie in gang. 

(A) Gezond lichaamsmolecule 

(B) Vrije radicalen hebben een elektron 
aan het lichaamsmolecule onttrokken.

(C) Het eerder gezonde molecule is zelf 
een vrije radicaal geworden en probeert 
nu zelf het gebrek op te heffen

(D) Er wordt een kettingreactie op gang 
gebracht

(E) Antioxidanten hebben het vermogen, 
het ontbrekende elektron te vervangen, 
zonder zelf een radicaal te worden.  

Vitamines en andere vitale celstoffen zijn antioxidanten. Ze beschermen het lichaam tegen 
celschade. Ze zijn bijzonder effectief  bij synergie. Hoge belasting door vrije radicalen verhogen het 

verbruik van vitale celstoffen, die daardoor ontbreken voor belangrijke taken op andere plaatsen.
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Oxidatieve stress
Het gebrek in ons lichaam aan evenwicht tussen vrije radicalen 

en antioxidanten

In principe wordt er in vrije radicalen een onderscheid 
gemaakt tussen endogene en exogene bronnen. 
Endogene vrije radicalen zijn afkomstig uit ons eigen 
lichaam en ontstaan bijvoorbeeld bij de 
energieproductie en de afweer tegen virussen. Exogene 
vrije radicalen zijn afkomstig uit onze omgeving, onze 
voeding, medicamenten en gevaarlijke genotmiddelen.

Normaal gesproken is er een evenwicht tussen 
oxidatieve processen van vrije radicalen en de 
lichaamseigen anti-oxidatieve beschermmechanismen. 
Grote delen van de ontstane vrije radicalen worden 
geneutraliseerd. 

Als de oxidatieve reacties de overhand hebben, doordat 
er meer reactieve zuurstofverbindingen worden 
gevormd dan door antioxidanten geneutraliseerd, is 
er sprake van oxidatieve stress. De effecten zijn een 
enorme potentiële bedreiging voor de gezondheid.

Antioxidantia

Antioxidantia

Vrije radicalen

Sigarettenrook

Milieuvergiften

Medicamenten

Verkeerde voeding

Vrije radicalen
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4°C 12°C 20°C 4°C 20°C12°C
24 uur 48 uur 

Vitamine-C-verliezen in bladspinazie 
(na  24 en 48 bewaartijd)

- 52%

- 40%
- 34%- 36%

- 26%
- 22%

Levensmiddelenopslag
Beïnvloedende factor voor een ontoereikende voorziening 

van vitale celstoffen

Vitamines reageren uiterst gevoelig op hitte, 
licht en zuurstof. Lange bewaartijden en slechte 
bewaaromstandigheden zorgen daardoor al vóór 
de bereiding van een levensmiddel voor 
aanzienlijke verliezen. 

Door zuurstof en warmte opgewekte natuurlijke 
enzymatische afbraakprocessen in fruit en groente 
evenals oxidatieprocessen, vereisen een snelle 
verwerking van levensmiddelen.

Het voorbeeld hiernaast verduidelijkt hoe groot de 
vitamineverliezen kunnen zijn door levensmiddelen 
te lang en verkeerd te bewaren. Uiteenlopende 
bronnen berichten over verliezen in verschillende 
soorten groenten en fruit tot wel 79%.

ZuurstofBewaartijd
Warmte

Licht
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Gevolgen van een gebrek aan vitale celstoffen

Eerste aanwijzingen van een 
gebrekkige voorziening zijn o.a.:

▶ Vermoeidheid
▶ Zwakte en uitputting
▶ Verhoogde prikkelbaarheid
▶ Verhoogde gevoeligheid voor infecties
▶ Beperkt geestelijk prestatievermogen

Het lichaam geeft niet aan dat de vitaminevoorraad en de lichaamseigen reserves zijn 
verbruikt. De eerste aanwijzingen treden pas op na een langdurig tekort van voorzieningen 
en kunnen op verschillende manieren opgemerkt worden. Na jaren van een chronisch 
gebrek aan vitale celstoffen kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn.

Mogelijke consequenties van een chronisch 
gebrek aan een vitale celstoffen: 

▶ Zwakte van het bindweefsel
▶ Doorbloedingsstoornissen
▶ Hartzwakte en hartritmestoornissen
▶ Hoge bloeddruk
▶ Diabetes en vervolgziekten
▶ Celdegeneraties / ontoereikende

bescherming van de cellen
▶ Chronische ontstekingsaandoeningen
▶ Voortschrijdende degeneratieve ziekten

Onthoud: vitaminetekorten ontwikkelen zich sluipend en worden lange tijd niet opgemerkt. 
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Vitale celstofsynergieën
(de synergie tussen bepaalde 
vitale stoffen zoals, vitamines 
en andere micronutriënten) 

voor de verzorging van de 
lichaamscellen

Hoofdstuk 3
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Belangrijke functies van vitale celstoffen
Zonder vitamines en andere vitale celstoffen zijn zelfs eenvoudige 
stofwisselingsprocessen ondenkbaar. De lichaamscellen hebben een regelmatige 
toediening van vitale celstoffen nodig om aan de basisbehoefte te voldoen, alleen 
dan kunnen de cellen hun taak zonder beperkingen verrichten en worden tekorten 
voorkomen. 

Belangrijke functies van 
vitale celstoffen zijn:

▶ Beschikbaarstelling van bio-
energie voor de celstofwisseling 

▶ Opbouw en stabilisering 
van bindweefsel 

▶ Bescherming van de cellen 
tegen schade door vrije radicalen

Afbeelding: vezelrijk bindweefsel
(5000 maal vergroot)

Macro-
voedingsstoffen 

Micro-
voedingsstoffen 

Celenergieproductie in 
de mitochondriën
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Vitale 
celstoffen

Energieproductie 
in elke cel 

Belangrijke dragers 
van bio-energie

De beschikbaarstelling van bio-energie

Vitale celstoffen vervullen 
vitale functies als drager-moleculen 
voor bio-energie:

Cellen winnen energie uit 
macrovoedingsstoffen, die pas bij toevoer 
van microvoedingsstoffen (vitale celstoffen)  
omgezet en beschikbaar gesteld worden. 
De productie van bio-energie vindt 
plaats in de mitochondriën.

Terwijl de macrovoedingsstoffen als 
brandstof (kolen) worden 
beschouwd, vormen vitale celstoffen 
(zie afbeelding) de ontsteking, zonder deze 
kan bio-energie niet worden gewonnen en 
beschikbaar gesteld.

De afbeelding hiernaast laat zien, dat 
bepaalde vitale celstoffen vitale functies 
als drager-molecule van bio-energie in de 
stofwisseling van miljoenen cellen vervullen

Macro-
voedings-

stoffen
Micro-

voedingsstoffen 

Vitamine C
Vitamine B1

Vitamine B2

Vitamine B3

Vitamine B5

Vitamine B6

Vitamine B12

Biotine
Foliumzuur
Carnitine
Coënzym Q10
Mineralen
Sporen-
elementen

Voeding

Eiwitten Vet

glucose

Citroen
zuur-

cyclus 

Ademhalingsketen

Vitamine B5

Coënzym A

FAD/FADH

NAD/NADH

Vitamine C + 
vitamine B2

Vitamine C + 
vitamine B3

C
el

en
er

gi
e 
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Opbouw en stabilisering van bindweefsel

Bindweefsel is een verzamelbegrip voor het bind- en ondersteuningsapparaat 
van het hele lichaam. Daartoe behoren het bind-, kraakbeen- en botweefsel 
evenals de harde substantie van tanden.

Opbouw van het bindweefsel: Bindweefsel 
geeft de weefsels en organen vorm en 
stevigheid. Het is samengesteld uit 
bindweefselcellen en een tussencelstof. 
Collageenvezels zijn de meest voorkomende 
vezelsoort die het lichaam stabiliteit en 
stevigheid geven.

Stabiel bindweefsel is een belangrijke 
beschermingsfactor tegen de uitbreiding van 
ziekten. De natuurlijke stabiliteit en elasticiteit 
wordt door een optimale productie van 
collageen, elastine en andere bindweefsel-
moleculen bereikt. De vorming is afhankelijk 
van een optimale voorziening van vitale 
celstoffen, die regulerend werken op de 
productie en dienen als bouwstof.

Beslissende vitale celstoffen voor de 
bindweefselproductie  zijn:

Vitamine C: stuurt de productie van 
collageen in de celkern, vormt een 
netwerk van collageenmoleculen

Lysine en proline: belangrijke 
bouwstenen van collageen

Koper: Netwerkvorming van de 
collageenmoleculen

Proteoglycanen en glucosaminen:
stabiliseren het weefsel als 
bindweefselsubstantie, en liggen 
tussen de collageenfibrillen.
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Collageenvezels hebben een soortgelijke stabiliserende functie als gewapend betonnen 
dragers bij een wolkenkrabber. Miljoenen van deze biologische stabiliteit gevende 
moleculen vormen het bindweefsel van het lichaam, de botten, de huid en de wanden 
van onze bloedvaten.

Collageenvezels
Stabieler dan een staalkabel van dezelfde dikte

De reden voor de enorme stabiliteit 
van collageenvezels is hun structuur:

Net als bij een scheepstouw waarbij, 
verscheidene kabels tot een stabiel
touw worden samengedraaid, worden  
afzonderlijke strengen, aan elkaar geregen 
aminozuren, ineengedraaid. 

Deze structuur, die uit drie afzonderlijke 
strengen bestaat, wordt tripel helix 
genoemd. Het resultaat is een maximale 
stabiliteit.

Collageenvezels

Afzonderlijke strengen worden in elkaar 
gedraaid en door „bruggen“ met elkaar 
verbonden. De brugverbinding is 
afhankelijk van vitamine C. 
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Een overmaat aan vrije radicalen leidt 
tot zware cel-beschadigingen en een hoog 
risico op ernstige ziektes. 

Vitamines en andere vitale celstoffen 
zijn nodige antioxidanten bij de bescherming 
van de lichaamscellen tegen aanvallen van 
vrije radicalen.

Een blootstelling van het lichaam aan 
hoge radicaalbelastingen heeft een grotere 
behoefte aan vitale celstoffen als gevolg

Antioxidanten zijn in staat, vrije radicalen te verdrijven en te neutraliseren door de 
elektronen die ze afgeven zonder dat ze daarbij zelf in reactieve moleculen te veranderen. 
Als „radicalenvangers“ remmen ze oxidatieve processen in het lichaam: ze verhinderen 
de vorming van vrije radicalen, gaan de schadelijke werking tegen of elimineren 
beschadigingen die door vrije radicalen zijn ontstaan.

Celbescherming tegen schade
door vrije radicalen

Doorslaggevend voor een uitgebreide bescherming 
is de synergetische samenwerking van antioxidanten

Vitamine C

Bètacaroteen

Vitamine E

Andere
secundaire

plantaardige stoffen
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Vitale celstofsynergieën
voor de dekking van de basisbehoefte 

en verhoogde behoeftes

Alle cellen van ons lichaam hebben
voor de celstofwisseling regelmatig 
vitamines, mineralen, sporenelementen, 
bepaalde aminozuren en andere 
belangrijke voedingsstoffen nodig. 

Belangrijke stap:
vitale celstoffen voor de 
basisvoorziening van de 
lichaamscellen en voor de 
optimalisering van gezonde 
celfuncties.

Afhankelijk van een jarenlang gebrek 
in de basisvoorziening en te lage 
aanvulling in situaties met een 
verhoogde behoefte, brengen deze 
sluipende tekorten vaak zwaarwegende 
gevolgen met zich mee. 

Aanvullende stap:
Speciale vitale celstofsynergiëen
voor de dekking van een hogere 
behoefte, en als compensatie van 
tekorten.

Basis-
voorziening

Grotere
behoefte
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Vitale celstofsynergieën voor 
de opbouw en de stabilisering 

van bindweefsel 

Hoofdstuk 4
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Celvitaal-
stoffen 
tekort

Celvitaalstoffen doel: zacht bindweefsel

Collageen / 
Bindgeweefselfasern

Collageen / 
Bindgeweefselfasern

produceren

Fibroblasten 
(Bindgeweefselcellen)

Fibroblasten 
(Bindgeweefselcellen)

HerseninfarctHartinfarct

Degeneratieve
ziektes

Bindweefselstoringen
bij celontaarding
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Stabiel bindweefsel is van groot belang voor de gezonde functie van organen, het 
lichaam en als beschermingsfactor tegen expansie van ziekten. Voor de vorming 
van bindweefsel zijn vitale celstoffen noodzakelijk. Een optimale voorziening helpt 
chronische tekorten op te heffen.

Vitamine C Lysine
Proline

Anti-
oxidantia

Gezonde en elastische slagadersHartinfarct/Beroerte

Gluco-
samine

Gezonde botten en gewrichtenDegeneratieve ziektes

Stabiel bindweefsel als blokkade
van kankercellenKanker

Mineralen

De betekenis van vitale celstoffen bij de natuurlijke controle van kanker wordt uitvoerig beschreven in hoofdstuk 9: 
„Vitale celstofsynergiëen als bescherming en ter ondersteuning van het lichaam bij celdegeneraties“.
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Atherosclerose
Oorzaak voor hartinfarct en beroerte 

Nog altijd behoren de gevolgen van atherosclerotische doorbloedingsstoornissen tot 
de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland en heel Europa. Honderdduizenden mensen  
zijn slachtoffer van een ziekte waarvan de ontstaansmechanismen al bijna twee decennia 
bekend zijn. 

Hartinfarcten voeren 
de statistieken aan
Wiesbaden (dpa). Hart en vaatziektes zijn in Duitsland nog 
steeds doodsoorzaak nummer een. Bijna één op twee van de 
853.946 Duitsers die in 2003 gestorven zijn, stierf als gevolg 
van een dergelijke ziekte. Het meest voorkomend waren 
hartinfarcten als gevolg van doorbloedingsstoornissen, zo 
berichtte het Statistische bureau in Wiesbaden.
Nummer twee blijft ook nu nog kanker.

Ärztezeiting 06-10-2005

Beroerte:

Meer dan € 100 miljard 
aan behandelingskosten
De levenslange directe 
behandelingskosten per beroertepatiënt 
belopen gemiddeld € 43.129. Als dit 
wordt doorberekend voor de komende 
twintig jaar, zullen de geneeskundige 
kosten, door de te verwachten ca. 3,3 
miljoen beroertes, in totaal rond 108,6 
miljard euro liggen.
.
…

www.medizinauskunft.de
WANC 10-05-06
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Hartinfarct en beroerte
Gevolg van een tekort aan vitale celstoffen in de slagaderwandcellen

De conventionele geneeskunde houdt vooral verhoogde cholesterolwaarden in het bloed 
verantwoordelijk voor slagaderverkalking (atherosclerose).  Onder andere hoge bloeddruk, 
roken, diabetes en overmatige stress worden genoemd als veroorzakende factoren

Cholesterol – een secundaire risicofactor:

Het onderzoek naar de oorzaken op celniveau 
bewijst, dat verhoogde cholesterolspiegels niet
de oorzaak van een slagaderverkalking zijn. Ze 
zijn het gevolg van een voortschrijdende ziekte. 

Hoofdoorzaak is een tekort aan vitale celstoffen, 
die tot verzwakking van de arteriewanden leidt 
en reparatiemechanismen in het werk stelt, om 
de arteriewanden provisorisch te stabiliseren. 

Zelfs de door de conventionele geneeskunde 
genoemde „begunstigende factoren“ berusten 
vaak op een gebrek aan vitale celstoffen, of ze 
verhogen deze nog. 

Reparatiefactoren voor de slagaderwand 
worden risicofactoren

Reparatie wordt noodzakelijk

Een chronisch 
gebrek aan 
vitale celstoffen 

Hartinfarct Beroerte

Atherosclerose is een ‘pleister’ van de natuur tegen zwakke en gebarsten arteriewanden.
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Slagaderverkalking: Een vroege vorm van scheurbuik 

A 
Optimale 

vitamine-C-
toevoer

B 
Chronisch 
vitamine-C-

gebrek

C 
Uitputting
van alle 

vitamine-C-
reserves

(scheurbuik)Hoeveelheid
goed functio-
nerende
collageen-
moleculen

Dwars-
doorsnede
van een
slagader

Gevolgen voor 
de slagader-
wanden

Vele jaren Enkele maanden

gezonde 
slagader

atherosclerotische
aanslag (plaque) 

Scheurbuik: 
dood 

veroorzaakt 
door 

massief 
bloedverlies 

door 
lekke 

slagader-
wanden
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Ontwikkelingsstadia van slagaderverkalking
Een slagaderwand is opgebouwd uit drie lagen:

Middelste laag
Binnenste laag

Buitenste laag

Vorming atherosclerotische plaques 
door vitaminegebrek:Reparatiemoleculen 

dringen de vaatwand 
in.

Spiercellen woekeren 
voor de verdere 
stabilisering. 

De arterie vernauwt 
steeds meer en de 
bloeddoorstroming 
verslechtert.

 Een buitenste laag van elastische 
en collageen vezels. 

 Een middelste laag gladde spiervezels, 
waartussen bindweefselvezels liggen.

 Een binnenste laag endotheelcellen, 
omgeven door fijne collageenvezels 
en een elastisch membraan.

1. De vorming van stabiel en elastisch bindweefsel is 
gebrekkig. In de vaatwand worden scheuren gevormd.

2. Reparatiemoleculen (geel) dringen in de wand van 
het bloedvat, om de lekkende plekken „te dichten“.

3. In de wand binden ze de stollingsfactor fibrine 
(groen) en andere reparatiemoleculen.

4. Bij voortgeschreden atherosclerose woekeren 
bovendien gladde spiercellen uit de middelste 
laag van de slagaderwand, om de schade van 
de slagaderwand te stabiliseren.
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Hoe een hartinfarct en een beroerte ontstaan

Atherosclerotische afzettingen ontwikkelen zich sluipend gedurende vele jaren en decennia. 
Een extra bloedprop vormt zich daarentegen binnen enkele minuten of seconden. 

Hartinfarct en beroerte:  
Als er naast atherosclerotische afzettingen een bloedprop wordt 
gevormd die de bloedstroom van een coronaire of hersenslagader 
volledig onderbreekt, leidt dit tot de dood van miljoenen hartspier- of 
hersencellen en tot uitval van een gedeelte van het orgaan. 

Vroeg ziektestadium: 
Veroorzaakt door een chronisch gebrek aan vitale celstoffen. 
Er worden lichamelijk reparatiemechanismen ingezet, 
om beschadigde plekken van de slagaderwand te stabiliseren. 

. 
Vergevorderde ziekte: 
Als de chronisch gebrekkige voorziening van vitale celstoffen jaren 
of decennia aanhoudt, worden de reparatiemechanismen verder 
gecontinueerd en bovendien nog versterkt. Dit leidt tot bijna 
volledige afsluiting van een slagader. 
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Apo (a)

Lipoproteïne(a)

Een fascinerende molecule toont de weg 
naar de oplossing van de puzzel van 

hart- en vaatziekte bij mensen.
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Voorheen bestudeerden onderzoekers apo(a) niet en 
kwamen daardoor tot de verkeerde conclusie dat LDL 

atherosclerotische plaques veroorzaakt. 

Antilichaam tegen apoB-100 Monoklonaal antilichaam tegen apo(a)

Lipoproteïne(a) – in tegenstelling tot LDL –
is de voornaamste oorzaak van 

atherosclerotische plaque

Rath et al, Arteriosclerosis, 1989
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Mensen

−
+

Dieren

+
−

Vitamine C

De ontdekking van de samenhang tussen 
Lipoproteïne (a) en vitamine C-tekort
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Vitamine C

Dieren

Mensen

bloedvatwandCollageen

Lipoproteïne (a)

2 manieren om de bloedvatwand 
te stabiliseren



Dr. Rath Education Services B.V.

2. Het kleverige apoproteïne(a) [apo(a)]             
is een vanvanging voor collageen in de 
bloedvatwand wanneer deze beschadigd 
is of structureel wordt aangetast, 
bijvoorbeeld door vitamine C-tekort

1. Lipoproteïne(a)/Lp(a) is een mobiel 
“reparatie-” molecule. Het gebruikt LDL 
als transportmiddel om beschadigd 
weefsel via het bloed te bereiken

Lipoproteïne(a)

Apo (a)

Lipoproteïne(a) dient als een 
reparatiemolecule in een slagaderwand 

met vitaminetekort
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Atherosclerotische plaque:

1. Is een eerste levensreddend reparatieproces van 
de vaatwand, wanneer deze is verzwakt door een 
langdurig voedingstekort aan vitamines en andere 
micronutriënten. 

2. Ontstaat wanneer het reparatieproces te ver wordt 
doorgevoerd en gaat overcompenseren. 

Het identificeren van de ware aard van 
atherosclerotische plaques
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Lipoproteïne(a) is een belangrijke risicofactor voor 
alle bekende vormen van cardiovasculaire ziekte
• Hartinfarct / coronaire hartziekten
• Beroerte / vaataandoeningen in de hersenen
• Vaataandoeningen in de benen, buik etc.
• Nieuw ontstane vernauwing na bypass operatie
• Nieuw ontstane vernauwing na angioplastiek 

(“dotteren”)

Het klinische belang van dit nieuwe begrip 
van cardiovasculaire ziekten
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“Wij adviseren de lipoproteïne(a)-waarde te 
onderzoeken bij patiënten met een gemiddeld 
of verhoogd risico op hart- en vaatziekten.”

European Heart Journal 31, 2010

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/31/23/2844.full.pdf

2010: European Society of Cardiology: 
Beveelt onderzoek naar lipoproteïne(a) aan 
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Oud concept
• Vet (lipide)-transporterende 

moleculen (lipoproteïnes) 
dringen door in de slagader-
wand en laten hun vetinhoud 
daar achter.

• Deze plaatsing van vet-
moleculen (lipide) in de 
slagaderwand heeft geen 
biologisch doel.

• Dus, arteriosclerose is 
voornamelijk een fatalistisch 
proces.

Nieuw concept
• Lipide moleculen worden 

voornamelijk als intacte 
lipoproteïne deeltjes – met 
name lipoproteïne(a)- in de 
slagaderwand achtergelaten 

• Deze plaatsing in de slagader-
wand heeft tot doel deze 
wanden te beschermen tegen 
scorbuut bloedverlies.

• Dus, arteriosclerose is, per 
definitie, een regulerend proces. 

De vorming van 
atherosclerotische plaques 

is in essentie onomkeerbaar.

De vorming atherosclerotische 
plaques is omkeerbaar door een 

optimale inname van 
micronutriënten.

Het nieuwe begrip van 
cardiovasculaire ziekten
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Cellulairgeneeskundige
oplossingen
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Oplossingsstadia
voor de natuurlijke ommekeer 
van de slagaderverkalking

Oplossingsfasen bij de 
natuurlijke ommekeer:

• Stabiliteit door optimale    
collageenproductie

• Afname van woekeringen 
van de gladde spiercellen

• „Teflon“-bescherming en afbraak 
van vetdepots

• Bescherming tegen oxidatie van 
lipoproteïnen en slagaderwandcellen 

De basis voor de afbraak van atherosclerotische afzettingen is 
de start van een genezingsproces in de door chronisch vitaminegebrek 
ziek geworden slagaderwand. Naast vitamine C, dat aanzet tot de productie van collageen, 
zijn voor dit genezingsproces bovendien lysine, proline en vitamine D van grote betekenis.

Teflon-bescherming

Oxidatie-
bescherming

Collageen-
productie

Afname van 
spiercelwoekeringen 

voor na
Bewezen: Vitaminetherapie 
stopt coronaire sclerose al 
in een vroeg stadium
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Stabiliteit door optimale collageenproductie

De sleutelfunctie van vitamine C: 

Collageen heeft voor de opbouw bijzonder 
veel  bouwstenen van de aminozuren lysine
en proline nodig. 

Sleutelmolecule voor de collageenproductie is 
vitamine C. Deze regelt de productie van collageen 
via de software van de celkern. Bovendien is 
vitamine C een beslissende factor voor de optimale 
stabiliteit van de collageenstrengen.

Net als bij een getwijnd touw, worden afzonderlijke 
collageenstrengen ineengedraaid om een maximale 
stabiliteit te verkrijgen (scheepstouw). Voorwaarde 
hiervoor is dat zuurstofatomen (O) en 
waterstofatomen (H) zich aan de bepaalde lysine- en 
prolinebouwstenen van collageen koppelen. Dit van 
vitamine C afhankelijk proces, wordt hydroxylering
genoemd. 

Om de oorzaak van atherosclerotische afzettingen in de kern te verhelpen, is de vorming 
van stabiel en elastisch bindweefsel noodzakelijk. Collageenvezels vormen een wezenlijk  
bestanddeel van bindweefsel en zijn beslist noodzakelijk voor de opbouw van gezonde 
slagaders.
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Afname van de spiercelwoekeringen

Vitamines remmen spiercelwoekeringen:

Bij een gebrek aan vitale celstoffen ontspoort 
de stofwisseling in de slagaderwand. De 
slagaderwandspiercellen produceren dan 
onvoldoende collageen. 

Bovendien vermeerderen deze spiercellen zichzelf 
en vormen de „atherosclerotische tumor“. 
Een verdere stijging van plaques wordt bevorderd.

Dr. Aleksandra Niedzwiecki en haar medewerkers 
hebben dit belangrijke mechanisme nauwkeuriger 
onderzocht  en vastgesteld dat vitamine C, 
vitamine E en andere vitale celstoffen de 
spiercelwoekering effectief kunnen verhinderen. 

Dit is een belangrijke stap voor het remmen van 
de opbouw van atherosclerotische plaques.

Vitamine C, vitamine E 
en andere vitale celstoffen

Bij een optimale voorziening van geselecteerde vitale celstoffen produceren spiercellen 
in de slagaderwand voldoende, goed functionerend collageen en wordt de stabiliteit 
gewaarborgd. Bij een gebrek aan deze noodzakelijke stoffen stagneert dit proces.

Gladde spiercellen

Vitale-celstofsynergiëen remmen de 
groei van gladde spiercellen
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„Teflon“-bescherming en afbraak van de vetdepots

Risicofactor lipoproteïne (a):

Lipoproteïne(a) of Lp(a) is een LDL-deeltje, dat 
met een extra eiwit omringd is namelijk, de apo-
proteïne(a), een van de plakkerigste proteïnen 
van het  menselijke lichaam. Lp(a) is daarom 
een uiterst effectieve reparatiemolecule bij 
beschadigde slagaderwanden en tegelijk een 
uiterst gevaarlijke risicofactor voor hart- en 
vaatziekten. 

Neutralisatie van de kleverigheid van 
lipoproteïne heeft, door de inzet van proline
en lysine prioriteit bij het verhinderen van 
vetafzettingen in de slagaderwand. 

= Proline
= Lysine

De aminozuren lysine en 
proline vormen een soort 
„teflonfilm“ om de 
lipoproteïne(a)-deeltjes.

Ze helpen het ontstaan 
van nieuwe afzettingen 
voorkomen.

Vetmoleculen worden 
losgemaakt van de plaatsen 
waaraan ze hechten en uit 
de slagaderwand afgevoerd.

Lipoproteïnen zijn de transportmoleculen, waarmee cholesterol en andere vetten in 
het bloed getransporteerd worden. Tot nu toe nam men aan dat cholesterol en andere 
bloedvetten met behulp van LDL in de slagaderwand werden afgezet. Nu weten we dat 
het niet het LDL-molecule zelf is, maar een variant ervan, lipoproteïne (a). 
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Bescherming tegen oxidatie in 
de bloedstroom en slagaderwand

Vitale celstoffen voor de  
bescherming tegen oxidatie

Een ander proces, dat de ontwikkeling 
van atherosclerose, hartinfarct en beroerte 
vergroot, is de oxidatie.

Vrije radicalen, bijvoorbeeld uit de omgeving 
of sigarettenrook, beschadigen de lipo-
proteïnen, maar ook het slagaderwandweefsel 
zelf en bevorderen zo de uitbreiding van 
atherosclerotische plaques. 

Vitamine C, vitamine E, bètacaroteen en 
andere vitale celstoffen behoren tot de 
werkzaamste antioxidanten ter bescherming 
van zowel lipoproteïnen als slagader-
wandcellen tegen oxidatieschade. 

. 

Vitamine C Vitamine E

Verdere 
secundaire 

plantaardige stoffen
Bètacaroteen

Bloed-
vetten

Bescherming tegen oxidatie 
door vitale celstoffen



Dr. Rath Education Services B.V.

Het principe van hart- en vaatziekte is nu zelfs 
duidelijk voor kinderen van de basischool
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De vorming en het behoud van gezond bindweefsel is afhankelijk van de aanwezigheid 
van bepaalde vitale celstoffen. Belangrijke functies die afhankelijk zijn van vitale celstoffen 
zijn vooral:

In een oogopslag
Vitale celstoffen bij de opbouw en stabilisering van bindweefsel

Vitamine C: Sleutelmolecule voor de collageenproductie en beslissende factor 
voor een optimale stabiliteit voor de collageenstrengen.

Lysine, proline: Belangrijke bindweefselbouwsteen en als ‘Teflon’-Substanties 
beslissende beschermingsfactor voor de opname in de arteriën.

Vitamine E: Antioxidant dat in synergie met vitamine C werkt en spiercelwoekeringen 
bij arteriosclerose actief kan verhinderen. 

Mineralen: Koper ondersteunt de vorming en versteviging van collageen.

Antioxidanten: Beschermt de arteriewand tegen oxidatie.

Glucosamine: Elastisch bindweefselcement dat zich tussen de collageenstrengen 
legt en op deze manier de stevigheid en stabiliteit van het bindweefsel 
bevordert.
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Het klinische bewijs
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Het klinische bewijs
Vitale celstoffen brengen de groei van 

atherosclerotische afzettingen tot stilstand 

Voor het begin 
van de inname van 

vitale celstoffen

Na 6-12 maanden 
inname van  vitale 

celstoffen

Toename van de 
coronaire 
sclerose 

Het ziekteverloop 
vertraagt

Het ziekteverloop 
is tot stilstand 

gekomen

Binnen de eerste 
6 maanden na 

inname van vitale 
celstoffen

Afname van de groeisnelheid 
van de coronaire sclerose bij 

patiënten in een vroeg stadium 
van de ziekte

In het kader van een klinische studie met 
55 patiënten met een coronaire sclerose 
onderzochten dr. Rath en dr. Niedzwiecki
de werking van geselecteerde vitale celstoffen 
op het ziekteverloop. Daarbij werd bij iedere 
patiënt de toename van de coronaire sclerose 
eerst een jaar zonder inname van vitale 
celstoffen gemeten en in het tweede jaar 
bij dagelijkse inname van vitale celstoffen.

De grafiek hiernaast vat dit kort samen: 
Zonder vitale celstoffen breidt de coronaire 
hartaandoening zich ongehinderd uit. In de 
eerste zes maanden van de vitale 
celstofinname trad er al een duidelijke 
vertraging op in de groeisnelheid. In de 
volgende zes maanden kwam de ontwikkeling 
van de ziekte met behulp van geselecteerde 
vitale celstoffen tot stilstand.



Dr. Rath Education Services B.V.

De volledige tekst bij deze studie, die voor de eerste keer in de geschiedenis van de geneeskunde documenteert dat de 
natuurlijke ommekeer van coronaire hartaandoeningen mogelijk is, vindt u in het boek van Dr. Rath „Waarom dieren 

geen hartinfarct krijgen en wij mensen wel.“ 

Het klinische bewijs
Vitale celstoffen helpen slagaderverkalking 

op natuurlijke wijze af te breken 

Met deze opnamen werd 
voor de eerste keer in de 
geschiedenis van de 
geneeskunde het volledig 
verdwijnen van een 
coronaire sclerose met 
behulp van vitale celstoffen 
bewezen.

Deze vergrote ultrafast-CT-afbeeldingen tonen atherosclerotische afzettingen in de 
coronaire slagaders van een 51-jarige patiënt voor het begin van de therapie met vitale 
celstoffen (voor). Na ongeveer een jaar vitale-celstofinname zijn de afzettingen volledig 
verschrompeld (na). 

voor na
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Vitamine C vermindert de kans op beroerte
• Meta- analyse van 18 klinische studies met 247.102 deelnemers

• Hoge vitamine C-bloedwaarden resulteerden in een vermindering
van de kans op beroerte met 38% 
Journal of American Heart Association, 2013

Vitamine C vermindert het risico op hart- en vaatziekte
• Analyse van 9 en/of 10 jaar durende studies met 293.172 deelnemers

• Een vitamine C-inname van meer dan 700mg/dag resulteerde in een
daling van het risico op hart- en vaatziekte met 25%
American Journal of Clinical Nutrition, 2004

Meer informatie: www.symposium-maastricht.nl

Klinische onderzoeken naar de cardiovasculaire 
voordelen van suppletie met micronutriënten 
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Adembenemende bevestiging van dit 

nieuwe begrip van hart- en vaatziekten 

in een uniek diermodel 

Vooruitgang in Cellulairgeneeskundig onderzoek
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Kunstmatig

Natuurlijk

Dieren

+
−

Mensen

−
+

Muismodel

−
+

Een diermodel dat het menselijke 
atherosclerotische metabolisme nabootst

Vitamine C
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Arteriosclerose is een vroege vorm van de zeemansziekte scheurbuik

vitamine C-arme voeding vitamine C-rijke voeding

Atherosclerotische plaque ontstaat door een 
langdurig tekort aan vitamine C in de voeding
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Bloedvatwand
van een dier met een

vitamine C-arme voeding

Bloedvatwand
van een dier met een

vitamine C-rijke voeding

Menselijk lipoproteïne(a) 
is een surrogaat voor vitamine C in de bloedvatwand

Menselijk
lipoproteïne(a)
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Van links naar rechts:Vadim Ivanov, John Cha (projectleider)
Aleksandra Niedzwiecki (hoofd van het onderzoeksinstituut)

De onderzoekers die dit unieke 
diermodel hebben ontwikkeld
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http://www.ajcd.us/files/ajcd0007056.pdf

Met dit nieuwe 
wetenschappelijk bewezen 
begrip van hart- en 
vaatziekten, heeft de 
mensheid de kans zichzelf 
te bevrijden van de ziekte 
die de afgelopen eeuw het 
grootst aantal levens eiste. 

Een wetenschappelijke doorbraak die 
van belang is voor de gehele mensheid
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Het begrijpen van scheurbuik als grootste 

bedreiging voor het overleven van het menselijke ras 

in het verleden is de sleutel om hart- en vaatziekten 

in de toekomst te doen verdwijnen.

Begrijpen van het verleden –
Vormen van de toekomst
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Stop hart- en vaatziekte!

(Het doel is nu in zicht: Het laten verdwijnen van hart- en vaatziekte als de oorzaak 
van sterfte en handicap voor de huidige en toekomstige generaties.)

Een oproep om de mensheid te verenigen:
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Behalve voor een gerichte vitale celstoffenverzorging voor de aanmaak en 
stabilisering van bindweefsel in het geval van doorbloedingsstoringen als gevolg 
van atherosclerose, is de verzorging met juist deze vitale celstofsynergie ook van 
betekenis op andere terreinen waar bindweefsel verloren gaat of verzwakt wordt.

Vitamine C Lysine
Proline

Anti-
oxidantia

Gezonde en elastische slagadersHartinfarct/Beroerte

Gluco-
samine

Gezonde botten en gewrichtenDegeneratieve ziektes

Stabiel bindweefsel als blokkade
van kankercellenKanker

Mineralen
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Opbouw en stabilisering van bindweefsel:
Degeneratieve ziekten

Degeneratieve ziekten worden gekenmerkt door slijtageverschijnselen in gewrichten en botten  
die op de eerste plaats artrose en tevens slijtageverschijnselen van de wervelkolom omvatten. 
Deze gaan eerst gepaard met pijn en in een verder stadium vaak met operatieve ingrepen. 

Gezond gewricht Gewricht bij artrose

Artrose – ziekte van het gewrichtskraakbeen 

De slijtage van kraakbeen kan meerdere oorzaken hebben. 
Enkele voorbeelden zijn, letsels, verkeerde houding, 
overbelasting van de gewrichten of ontstekingen. Elke 
belastende invloed op een gewricht kan tot sterke 
beschadigingen van het kraakbeen leiden. Het kraakbeen 
verliest zijn elasticiteit, wordt ruw en raakt tot op het bot 
afgesleten. 

Als de artrose voortduurt, kan dit leiden tot veranderingen 
van het gewrichtsbotweefsel. Bij zeer ver gevorderde 
veranderingen worden gewrichtsprothesen gebruikt.

In vergelijking:

Een gewricht is door bind- en steunweefsel omgeven. Bindweefselcellen, waartoe ook de 
kraakbeencellen behoren, produceren het bindweefsel (de kraakbeenmassa). De optimale
voorziening van vitale celstoffen voor de opbouw en stabilisering van bindweefsel biedt dus een
belangrijke ondersteunende maatregel bij degeneratieve ziekten.
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Stabiel bindweefsel blokkeert de uitbreiding 
van kankercellen in het lichaam:

Kankercellen produceren een groot aantal biologische 
snijwerktuigen (collagenasen). Met behulp hiervan snijden 
ze het omgevende bindweefsel door, om zich dan in het 
hele lichaam uit te breiden.

De uitbreiding van de kanker komt dus vooral door de 
verwoesting van het omgevende bindweefsel.

Hoe stabieler het bindweefsel, hoe moeilijker het voor de 
kankercellen is om zich verder in het lichaam uit te breiden. 

Opbouw en stabilisering van bindweefsel
Blokkade van kankercellen

Kankercellen worden gestopt 

Sterk collageen:

Zwak collageen: 

Kankercellen breiden zich uit

Een kritieke fase bij kanker is de metastasevorming. Door de uitbreiding van kankercellen in het 
lichaam kunnen zich in andere organen en weefsels uitzaaiingen van een primaire tumor 
ontwikkelen. Die ontwikkelingsfase maakt kanker zo gevaarlijk en dodelijk.

De betekenis van vitale celstoffen bij de natuurlijke controle 
van kanker wordt uitvoerig beschreven in hoofdstuk 9: „Vitale 
celstofsynergiëen als bescherming en ter ondersteuning van 
het lichaam bij celdegeneraties“.
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Vitale celstofsynergieën
voor de opbouw en de 
stabilisering van hard 

bindweefsel
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Collageenvezels bouwen de basisstructuur van bindweefsel met inbegrip van botten 
en kraakbeen. De stevigheid van botten en tanden ontstaat door de opname en 
opbouw van mineralen en sporenelementen tussen de bindweefselstrukturen.

Vitamine C Vitamine D Folium-
zuur Mineralen

Stabiele
botstructur

Osteoporose



Dr. Rath Education Services B.V.

Volgens de wereldgezondheidsorganisatie WHO lijden alleen al in Nederland 1-2 miljoen 
mensen aan osteoporose. Hierbij is één op de vier vrouwen ouder dan 50 jaar. De WHO 
heeft  osteoporose op de lijst van meest ernstige ziektes ingedeeld. Deskundigen gaan er 
vanuit dat het aantal osteoporose-patiënten in de komende 40 jaar zal verdubbelen.

• Ieder jaar veroorzaakt osteoporose 98.000 
botbreuken. 

• Het gaat daarbij vooral om botten van 
de onderarm, dijbeenhals of wervelkolom.

• 20 % van de patiënten worden na een breuk 
van de dijbeenhals afhankelijk van verzorging.

Osteoporose: gegevens en feiten

Door de behandeling van de gevolgen van 
osteoporose behoort deze ziekte met enige 
miljarden euro's per jaar tot de duurste ziektes.
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Osteoporose – basis informatie
In het botweefsel vinden voortdurend opbouw- en afbraakprocessen plaats. 
De regeling van de opbouw en afbraak van de botten is afhankelijk van meerdere 
hormonen en van de beschikbaarheid van bepaalde vitale celstoffen die noodzakelijk 
zijn voor de botstofwisseling. Vanaf ongeveer het 40e levensjaar overheersen de 
afbraakprocessen, waardoor de botmassa geleidelijk wordt afgebroken.

Oorzaken zijn vooral de jarenlange ontoereikende 
voorziening van vitale celstoffen, in het bijzonder
van calcium en vitamine D en gebrek aan beweging. 
De ziekte wordt meestal geactiveerd door hormonale 
veranderingen (oestrogeengebrek bij vrouwen na de 
overgang; in zeldzame gevallen testosterongebrek bij 
mannen) en ouderdomsverschijnselen die gepaard 
gaan met een verhoogde behoefte aan vitale celstoffen
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De Cellulaire Geneeskunde richt zich op het 
vergroten van de botdichtheid en skeletstabiliteit 
door toevoer van weefsel- en botopbouwende 
factoren.

Collageenvezels vormen als stabiliteitsmoleculen 
de basisstructuur van het bindweefsel, inclusief de 
botten. Stabiel bindweefsel is dus een belangrijke 
voorwaarde voor gezonde botten. 

Hun hardheid verkrijgen botten door de opslag 
van mineralen en sporenelementen tussen de 
bindweefselstructuren. Specifieke vitale celstoffen 
(bijv. vitamine D, calcium, borium) ondersteunen 
de botstofwisseling en daarmee de opbouw van 
stabiel botweefsel.

Opbouw en stabilisering 
van hardbindweefsel bij osteoporose

normaal 
botweefsel

osteoporotisch  
botweefsel
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In één oogopslag : Vitale celstoffen voor aanmaak 
en stabilisering van hard bindweefsel.

Vergroten van 
botdichtheid en 
skeletstevigheid.

Optimale stabiliteit
door vitamine C, lysine, proline, 
glucosamine en koper

Opslag van mineralen
zoals calcium, magnesium 
en vitamine D

Aanmaak van botten
door kraakbeen en mangaan 

Botstabiliteit
door opname van calcium,
magnesium en borium
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Voor verdere belangrijke studies (Engelstalig), betreffende microvoedingsstoffen wordt  verwezen naar 
ons wetenschappelijk studiearchief op www.dr-rath-foundation.org

Studies en wetenschappelijke bewijzen door verschillende onderzoeksinstituten 
voor het belang van gebruik van microvoedingsstoffen

Protective effects of dietary carotenoids on risk of hip fracture in men: the Singapore Chinese 
Health Study.
National University of Singapore, Singapore,  Journal of bone and mineral research (2014)

Onderzoekers van de University of Singapore onderzochten de effecten van de inname van carotenoïden op 
het risico op heupfracturen. Voor dit onderzoek werden 63.257 mensen geïnterviewd. De onderzoekers 
concluderen dat mannen die meer carotenoïden tot zich nemen een lagere kans hebben op het krijgen van 
een heupfractuur.

Effect of calcium and vitamin D supplementation on bone mineral density in women aged 65-71 
years: a 3-year randomized population-based trial (OSTPRE-FPS).
University of Kuopio, Finland, Osteoporosis international (2010)

Tijdens deze 3 jarige gerandomiseerde studie werd het effect van suppletie met vitamine D en calcium op de 
gezondheid van de botten van postmenopauzale vrouwen onderzocht. Uit een groep van 593 vrouwen 
vormden 287 vrouwen de supplementgroep. Deze groep ontving 3 jaar lang dagelijks een supplement met 
cholecalciferol (vitamine D) en calcium (1,000 mg). De overige 306 vrouwen vormden de controlegroep en 
kregen noch een supplement noch een placebo. De botmineraaldichtheid (BMD) van beide groepen werd 
opgemeten en de resultaten lieten zien dat de BMD significant meer was toegenomen in de supplementgroep 
dan in de controlegroep. Dit laat zien dat dagelijkse inname van vitamine D en calcium een positieve invloed 
heeft op het skelet bij postmenopauzale vrouwen.
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Studies en wetenschappelijke bewijzen door verschillende onderzoeksinstituten 
voor het belang van gebruik van microvoedingsstoffen

Voor verdere belangrijke studies (Engelstalig), betreffende microvoedingsstoffen wordt verwezen naar 
ons wetenschappelijk studiearchief op www.dr-rath-foundation.org

The influence of folic acid supplementation on maternal and fetal bone turnover.
Tehran University of Medical Sciences, Journal of bone and mineral metabolism (2010)

113 zwangere gezonde vrouwen werden gevolgd om de relatie tussen de inname van foliumzuur en de 
afbraak en opbouw van botten bij zowel moeder als kind te onderzoeken. Een groep nam een dagelijks 
foliumzuursupplement van het begin van de zwangerschap tot in het tweede trimester de andere groep nam 
een supplement tot aan de bevalling. Na de bevalling werden verschillende parameters van botafbraak en –
opbouw bij moeder in kind gemeten. Baby’s geboren in groep 2 bleken betere resultaten te hebben dan de 
kinderen uit groep 1. Dagelijkse inname van foliumzuursupplementen gedurende de hele zwangerschap lijkt 
hiermee een positief effect op de botontwikkeling van pasgeborene en hun moeders te hebben.

Protective effect of total and supplemental vitamin C intake on the risk of hip fracture--a 17-year 
follow-up from the Framingham Osteoporosis Study.
Tufts University, Osteoporosis international (2009)

Tijdens studie werden 266 mannen en 592 vrouwen gedurende 17 jaar gevolgd. De inname van vitamine C 
(zowel via de voeding als supplementen) werd in verband gebracht met het aantal heupfracturen en andere 
botbreuken.  De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat mensen met een hogere inname van vitamine C 
minder kans hadden op botbreuken, vergeleken met personen met een lagere vitamine C inname. De 
resultaten tonen aan dat vitamine C een beschermende werking op de botgezondheid van oudere 
volwassenen heeft.
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Vitale celstofsynergieën als 
ondersteuning bij storingen 
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Celvitaal-
stoffen 
tekort

Celvitaalstoffen doel: levercellen

Lipoproteïne (a)Gehele cholesterol

Triclyceride
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Veel te lang werd de bewering in stand gehouden dat een hoge cholesterolspiegel in het  
bloed en andere risicofactoren de slagaderwand beschadigen en tot atherosclerotische 
afzettingen leiden. Deze uitspraak is sinds de ontdekking van de combinatie scheurbuik-
hartinfarct niet meer verdedigbaar.

De relatie slagaderwand-cholesterol

Oorzaak

Gevolg

Resultaat

Een chronisch 
gebrek aan 

vitale celstoffen 

Stijging van 
de cholesterol-

productie

“Reparatie” 
van de slag-

aderwand met 
cholesterol

Cholesterol, een secundaire risicofactor:

Een chronisch gebrek aan vitale celstoffen, die voor de 
vorming van gezond en stabiel bindweefsel noodzakelijk 
zijn, maakt deel uit van de oorzaak voor de ontwikkeling 
van atherosclerotische afzettingen. De slagaderwanden 
worden door het gebrek verzwakt en bros. De lever 
ontvangt vervolgens een signaal voor een grotere 
productie van reparatiefactoren voor de „dichting“ 
van de verzwakte slagaderwand.

Ideale moleculen voor de reparatie van een verzwakte 
slagaderwand zijn cholesterol, triglyceriden en andere 
stofwisselingsproducten. 

Verhoogde vetwaarden in het bloed zijn dus niet de 
oorzaak van hart- en vaatziekten, maar eerder het 
gevolg van een zich ontwikkelende ziekte. 
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Het wereldbeeld van een hartinfarct door 
cholesterol valt uit elkaar !!

Op 15 januari 2008 berichte de New York Times over de schokkende uitkomsten van een 
klinische studie met een combinatie van twee cholesterolverlagende medicijnen (statines), 
Zocor (Simvastatine) en Ezetrol (Ezetimib):

Statines verkopen zich op grond van de irreële aanname dat een hoge
cholesterolspiegel de oorzaak zou zijn voor een hart- en vaatziekten. 

De farmaindustrie verdient jaarlijk meer dan 30 miljoen euro aan deze producten.

• Bij patiënten, die deze statines innamen, 
ontstonden er dubbel zo snel afzettingen in 
de kransslagaderen, de oorzaak van een 
hartinfarct, dan bij de controlegroep.

• Het is schandalig dat deze ontdekkingen 
gedurende meer dan twee jaar door de 
farmaceutische industrie geheim gehouden 
zijn, en daarmee de gezondheid van circa 
5 miljoen mensen is geschaad. 
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Dr. Rath had vanaf het begin al gelijk !!
Waarom het falen van cholesterolverlagers bij de preventie van 

hart- en vaatziekten niet verrassend is

De „New York Times“ formuleerde de verstrekkende gevolgen van deze studie nog 
voorzichtig. ‘De bevindingen veroorzaken twijfel aan de tegenwoordige denkwijze dat 
het verlagen van de cholesterolspiegel de sleutel is in het voorkomen van hart- en 
vaatziekten’.

De leden van onze Gezondheidsalliantie 
weten allang dat het cholesterol - hartinfarct 
dogma enkel een sprookje is, door de 
marketingafdeling van de farmaceutische 
industrie in het leven geroepen.

Gedurende meer dan tien jaar heeft dr. Rath
wetenschappelijke bewijzen aangedragen, 
dat de willekeurige verlaging van cholesterol 
hart- en vaatziekten niet voorkomt.

Als een hoge cholesterolspiegel de 
bloedvaten zou beschadigen dan vindt 
dit niet alleen plaats in de hersenen maar 
in het gehele bloedvatenstelsel.



Dr. Rath Education Services B.V.

Cholesterol
van levensbelang voor gezonde lichaamsfuncties

Cholesterol wordt zowel opgenomen uit de voeding, als in het lichaam zelf gevormd. 
Slechts een klein gedeelte van de cholesterolvoorraad is afkomstig uit de voeding. Het 
grootste gedeelte van de in het lichaam aanwezige cholesterol wordt in het lichaam zelf
– vooral in de lever – aangemaakt.

2/3 endogeen

1/3 exogeen

Bij gezonde mensen bestaat 
een evenwicht tussen de 
benodigde hoeveelheid en 
de lichaamseigen productie.

Als er met de voeding meer 
cholesterol wordt opgenomen, 
wordt de endogene productie 
verminderd.

Cholesterol
+

Cholesterol is van levensbelang:

Cholesterol heeft in het menselijke lichaam
veel vitale functies. Hiermee in overeenstemming 
kan een drastische vermindering van het bloed-
cholesterol door medicamenten die vaak al bij 
licht verhoogde waarden worden gebruikt, 
negatief uitwerken. Cholesterol is:
• basissubstantie voor de vorming 

van hormonen, 
• basissubstantie voor de vorming 

van galzuren,
• bestanddeel van celwanden,
• bouwstof van zenuwweefsels en organen,
• belangrijk bestanddeel bij de vorming 

van vitamine D.
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De belangrijkste vet-transportmoleculen in het bloed
Cholesterol en andere bloedvetten moeten voor hun taken in het lichaam naar de cellen en 
weefsels vervoerd worden. Het transport vindt plaats via de bloedbaan. Bloed bestaat voor 
een groot deel uit water. Omdat vetten niet in water oplosbaar zijn, worden ze aan eiwitten 
gebonden en op die manier omgezet in een wateroplosbare vorm. De transportmoleculen 
voor vetten zijn de lipoproteïnen

Lipoproteïnen worden ingedeeld volgens hun dichtheid: 

Lipoproteïnen zijn opgebouwd uit triglyceriden, fosfolipiden, 
cholesterol en proteïnen. Lipoproteïnen met een hoge dichtheid 
laten een hoog eiwitgehalte en een gering vetgehalte zien. 
Lipoproteïnen met een lage dichtheid hebben een gering 
eiwitgehalte en een hoog vetgehalte.

Er wordt vooral onderscheid gemaakt in : 

HDL  = High Density Lipoproteins (hoge dichtheid) 

LDL  = Low Density Lipoproteins (lage dichtheid)

VLDL = Very Low Density Lipoprotein (zeer geringe dichtheid)

High Densitiy Lipoprotein

Proteïne

Low Densitiy Lipoprotein

Proteïne
LDL transporteert cholesterol van de lever (waar 
het wordt aangemaakt ) naar de lichaamscellen. 
HDL daarentegen neemt overtollig cholesterol op 
en brengt het van de cellen en weefsels terug naar 
de lever, (waar het wordt afgebroken).
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Lipoproteïne(a)
De belangrijkste secundaire risicofactor voor hartinfarct en beroerte

Het meeste cholesterol circuleert in het bloed in de vorm van LDL, dat cholesterol 
van de lever naar de lichaamscellen brengt. Tot voor kort geloofde men, dat LDL 
het hoofdbestanddeel van atherosclerotische afzettingen was en daarmee de 
beslissende risicofactor voor atherosclerose. 

LDL 
(Low-Density-
Lipoprotein)

Vetdeeltje Vetdeeltje

Lipoprotein (a):
Adhesie-eiwit Apo(a) 

omslingert LDL-vetdeeltje

Apo(a)

LDL en Lp(a) in vergelijking: De betekenis van lipoproteïne (a):

Lipoproteïne(a) – kort gezegd Lp(a) – is een LDL-
deeltje, dat met een extra eiwit omwonden is, de 
apoproteïne(a). De letter (a) staat voor „adhesief” 
en duidt op een bijzondere plakkerigheid. 

Op grond van zijn plakkerige eigenschappen
is Lp(a) een effectieve reparatiefactor van 
beschadigde vaatwanden, zodat daar bij 
vitaminegebrek miljoenen Lp(a)-deeltjes worden 
afgezet. 

Heeft uw arts ooit uw Lp(a) waarde gecontroleerd? 

Het nieuwe inzicht: Lp(a), niet LDL, is het belangrijkste vetdeeltje, dat 
cholesterol en andere vetten in de slagaderwand afzet.
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De samenhang tussen Lp(a) en vitamine C
De meeste levende wezens op aarde zijn in staat zelf vitamine C te produceren 
en zo de belangrijkste basisvoorwaarde voor de vorming en het onderhoud van 
gezonde weefsels te vervullen. Lipoproteïne(a) vindt men bij deze levende wezens 
nauwelijks of helemaal niet in de stofwisseling. 

Dr. Rath ontdekte deze samenhang al in 1987

De verklaring van de samenhang tussen 
lipoproteïne(a) en vitamine-C-gebrek: 

Dieren krijgen geen hartinfarct, omdat ze hun 
eigen vitamine C produceren. Wij mensen 
kunnen geen vitamine C aanmaken en werden 
in de plaats daarvan door de natuur met 
reparatiemoleculen om de slagaderwand te 
stabiliseren uitgerust, zoals lipoproteïne(a).

Aan de ene kant beschikt het  menselijke 
organisme daarmee over een unieke 
reparatiesubstantie. Anderzijds wordt er bij 
chronisch vitaminegebrek teveel van dit molecule 
geproduceerd en in de beschadigde 
slagaders afgezet.

Mensen

Lipoproteïne(a)

Hartinfarcten 
doodsoorzaak nr. 1

Hartinfarcten 
onbekend 

Vitamine C

Vitamine C

Dieren
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Homocysteïne
Nog een risicofactor voor atherosclerotische afzettingen

Een andere secundaire risicofactor is homocysteïne. Homocysteïne is een intermediair 
product in de stofwisseling van het  aminozuur methionine, een belangrijk stofwisselingspad, 
dat onder andere de voorwaarden schept voor de vorming van carnitine en taurine.

Gewoonlijk wordt homocysteïne met ondersteuning van 
vitamine B12 en foliumzuur omgezet in methionine of 
met behulp van vitamine B6 in cysteïne. In het bloed 
van veel mensen neemt de hoeveelheid homocysteïne
toe, omdat ze niet over voldoende vitamine B12, B6 en 
foliumzuur  beschikken.

Effecten van verhoogde homocysteïnewaarden:

Als foliumzuur, vitamine B6 en vitamine 
B12 onvoldoende aanwezig zijn, is de 
afbraak van homocysteïne slechts beperkt 
mogelijk.

HomocysteïneHomocysteïne

Cysteïne Methionine

Vitamine B12, 
Foliumzuur

Vitamine B6 

▶ Homocysteïne beschadigt de arteriewanden, omdat 
het de oxidatie van LDL-cholesterol bevordert  

▶ Het beschadigt elastische weefselvezels 
in het arteriële bindweefsel 

▶ Het verhoogt de Lp(a)-binding aan fibrine in 
het weefsel 

Homocysteïne bevordert de bloedstolling en remt
tegelijk de oplossing van bloedstolsels



Dr. Rath Education Services B.V.

Overzicht
Vitale celstoffen voor de natuurlijke stofwisseling van bloedvetten

Van afzonderlijke vitamines is al lange tijd bekend, dat ze zeer positieve effecten hebben op 
de bloedvetspiegel. Vitale celstoffen ontplooien hun optimale werking bij de natuurlijke 
regeling van de cholesterolproductie en andere bloedvetten in een synergetisch 
samenwerkend team. 

Vitamine C: bescherming en natuurlijke genezing 
van de slagaderwand, normalisering van een verhoogde 
cholesterolproductie en andere secundaire risicofactoren 
in de lever.
Vitamine E: bescherming tegen oxidatie van 
bloedvetten en cellen.
Vitamine B Complex:
• optimalisering van de celstof-

wisseling, in het bijzonder bij de beschikbaarstelling 
van bio-energie.

• versnelde afbraak van de risicofactor homocysteïne
• daling van de verhoogde productie van cholesterol en 

lipoproteïnen in de lever
• optimaliseert de afbraak van vetten in de 

celstofwisseling.
Carnitine: optimalisering van de vetzuurstofwisseling van 
de  cellen, daling van een verhoogde triglyceridenspiegel.

Cholesterol en andere bloedvetten zijn 
secundaire risicofactoren. Ze vormen pas 
een probleem voor de ontwikkeling van 
atherosclerotische afzettingen, als de 
slagaders door een chronisch gebrek aan 
vitale celstoffen laesies vertonen, zodat 
bloedvetten zich daar kunnen afzetten. 

Dit verklaart, waarom een daling van de 
cholesterolwaarden zonder gelijktijdige 
stabilisering van de arteriewanden slechts 
een onvolledige maatregel is. 

Dit verklaart ook, waarom het aspect 
van de constante weefselstabilisering 
bij genetisch bepaalde verhoogde 
bloedvetwaarden een belangrijke 
preventieve maatregel is.
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Resultaten van een pilotstudy
naar de natuurlijke daling van cholesterol door vitale celstoffen
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Resultaten van een pilotstudy

+8%

-20%

-13%
-10%

Vitale celstoffen ondersteunen het lichaam bij de regulering van een verhoogde 
bloedspiegel door secundaire risicofactoren en kunnen zo het risico op hart- en 
vaatziekten verminderen. 

Samenvatting van de resultaten van 
een pilotstudie met 14 deelnemers:
• vermindering van de triglyceriden met 20% 

(triglyceriden behoren tot de tweede grote 
groep bloedvetten, die bijdragen aan het 
ontstaan van atherosclerose)

• vermindering van homocysteïne met 13% 

• vermindering van de belangrijkste secundaire 
risicofactor voor atherosclerotische afzettingen 
met 10% 

• stijging van het HDL-cholesterol met  8% 
(HDL wordt ook het „goede cholesterol“ 
genoemd, omdat het cholesterol uit weefsels 
opneemt en terug naar de lever transporteert)
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Voor verdere belangrijke studies (Engelstalig) betreffende microvoedingsstoffen wordt  verwezen naar 
ons wetenschappelijk studiearchief op www.dr-rath-foundation.org

Studies en wetenschappelijke bewijzen door verschillende 
onderzoeksinstituten voor het belang van gebruik van microvoedingsstoffen

Biotin supplementation reduces plasma triacylglycerol and VLDL in type 2 diabetic patients and
in nondiabetic subjects with hypertriglyceridemia.
Mexican Institute of Social Security, Mexico. Biomedicine and Pharmacotherapy (2006)

Patiënten met type 2 diabetes mellitus hebben vaak last van hoge vetwaarden in het bloed. In deze studie 
werden 348 patiënten gedurende 90 dagen behandeld met een voedingssupplement dat bestaat uit biotine. 
Na afloop van de studie waren de lipide niveaus significant lager dan aan het begin van de studie.

Supplementation with Calcium and vitamin D enhaces the beneficial effect of weight loss
plasma lipid and lipoprotein contentrations
Geneviéve C Major et al; American Journal of Clinical Nutritionuman Nutrition Research (2007)

Tijdens een 15 weken durend dieetprogramma ontvingen 63 vrouwen dagelijks 1200 mg calcium en
400 IE vitamine D  en één van beiden extra vitamine D of een placebo. Na de 15 weken durende studie werd 
in de studiegroep (de D-Groep van de calciumvitamine) een beduidende vermindering van LDL aangetoond. 
Ook was de verhouding van LDL / HDL  duidelijk beter dan in de controle groep.
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Voor verdere belangrijke studies (Engelstalig) betreffende microvoedingsstoffen wordt  verwezen naar 
ons wetenschappelijk studiearchief op www.dr-rath-foundation.org

Studies en wetenschappelijke bewijzen door verschillende 
onderzoeksinstituten voor het belang van gebruik van microvoedingsstoffen

Pantethine, a derivative of vitamin B(5) used as a nutritional supplement, favorably alters low-
density lipoprotein cholesterol metabolism in low- to moderate-cardiovascular risk North 
American subjects: a triple-blinded placebo and diet-controlled investigation.
The Princeton Longevity Center, Princeton,  USA, Nutrition Research (2011)
De werking en veiligheid van vitamine B5 (pantethine) op het totale cholesterol en low denisity lipoproteïne 
cholesterol (LDL-C) metabolisme werd in deze 16 weken durende studie onderzocht. Een totaal van 120 
personen met een laag tot gemiddeld risico op hart- en vaatziekten werden gevolgd. De helft van deze groep 
ontving naast een speciaal dieet dagelijks een supplement met pantethine (600 mg/d tot week 8, 900mg/d 
week 9-16), de andere helft volgde het dieet en kreeg een placebo. De resultaten van dit onderzoek tonen aan 
dat vitamine B5 het cholesterol meer verlaagt dan enkel het volgen van een specifiek dieet.

Effect of homocysteine-lowering therapy with folic acid, vitamin B(12), and vitamin B(6) 
on clinical outcome after percutaneous coronary intervention: the Swiss Heart study
Schnyder G; Roffi M; Flammer Y; Pin R; Hess OM / Journal of the American Medical Association 2002 

Een supplement van foliumzuur, vitamine B6 en B12 verlaagt de homocysteïnespiegel. Dat bevestigt een 
dubbelblinde, placebogecontroleerde studie met 533 patiënten in het Universitair ziekenhuis Bern, in 
Zwitserland. Gedurende 6 maanden kregen de deelnemers dagelijks een combinatie van 1 mg foliumzuur, 
10 mg vitamine B6 en 400 mcg vitamine B12 of een placebo. Deze homocysteïne verlagende therapie 
verminderde het optreden van coronaire problemen.
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Vitale celstofsynergieën bij 
de energievoorziening van de 

hartspiercellen 

Hoofdstuk 6
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Fundamentele informatie
over de  energiestofwisseling van de hartspiercellen

Het hart en de hartbloedsomloop zijn mechanisch gezien zeer actief. Het hart van een 
gezonde volwassene klopt ongeveer 100.000 maal per dag en pompt daarbij ter verzorging 
van de cellen 8.000 tot 10.000 liter bloed door het lichaam. Dit feit maakt snel duidelijk, dat de 
hartspiercellen een bijzonder hoge behoefte aan bio-energie hebben.

Energie voor de hartspiercellen

Energiestofwisseling is een belangrijke taak van 
de cel. De cel wint energie voor kortdurende 
activiteiten uit de verbranding van glucose. 
Voor continue arbeid (bijv. contractiearbeid) is de 
verbranding van vetten vereist.

De hartspier is onderworpen aan continue  
contractiearbeid. Zijn energiebalans is in 
hoofdzaak gebaseerd op vetverbranding.

• Koolhydraten
• Vetten
• Eiwit

Vitale celstoffen

Mitochondriën

Winning van bio-energie in 
de mitochondriën

Voor de omzetting van voedingsstoffen in bio-energie en de beschikbaar-
stelling hiervan zijn vitale celstoffen noodzakelijk. Een chronisch gebrek aan 
vitale celstoffen kan verstrekkende gevolgen hebben. 
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Hartzwakte uit zich door een „verminderde lichamelijke belastbaarheid door 
functiestoringen in het hart “. De pompfunctie van het hart is verminderd en de bloedafgifte
is niet meer toereikend om het gehele lichaam van zuurstof en voedingsstoffen te 
voorzien. 

Zoals de conventionele geneeskunde 
hartinsufficiëntie beredeneert:

Coronaire hartaandoening, ontstekingen van de 
hartspier (myocarditis) of verhoogde bloeddruk 
(hypertensie) behoren tot de bekende maar 
minder vaak genoemde oorzaken voor 
hartzwakte. 

Zeer vaak luidt de diagnose „cardiomyopathie“ 
(aandoening van de hartspier), waarvan de 
oorzaak volgens medische leerboeken meestal 
onbekend is. Hiermee in overeenstemming zijn 
de therapeutische maatregelen. Een genezende 
therapie is niet bekend.

Hartzwakte
Verspreidingsgraad en oorzaken vanuit conventioneel standpunt

Hartzwakte: Gegevens en feiten

• In Nederland zijn meer dan 
238.000 patiënten met hartzwakte 

• Jaarlijks veroorzaakt hartzwakte rond 
de 42.000 ziekenhuisverblijven

• In het jaar 2004 werden in dit land    
bijna 58 harten getransplanteerd.

• De prognose bij hartzwakte is 
ongunstig: het 5-jaar-overlevings-
percentage ligt op ongeveer 50%.
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Hartinsufficiëntie
(kortademigheid, oedemen,

geringe prestaties)

Te zwakke
contractie van 
miljoenen hart-
spiercellen

Gebrek aan vitale celstoffen 
in de hartspiercellen

Te zwakke
pompfunctie
van de 
hartspier 

Het gebrek aan bio-energie is de meest 
voorkomende oorzaak van hartzwakte: 

Vitale celstoffen zijn essentiële factoren (kataly-
satoren) voor de productie van bio-energie. Als 
deze onvoldoende aanwezig zijn, kan niet 
voldoende bio-energie worden geproduceerd, om  
een normale of – in bepaalde situaties –
verhoogde energiebehoefte te dekken. 

Een bio-energiegebrek in de hartspiercellen 
verzwakt de pompfunctie van het hart en leidt tot 
een ontoereikende verzorging van het lichaam 
met zuurstof en voedingsstoffen. De gevolgen 
zijn kortademigheid, oedemen, prestatiezwakte 
en snelle lichamelijke uitputting. 

Het inzicht van de Cellulaire Geneeskunde 
in de meest voorkomende oorzaken van hartinsufficiëntie

Hartinsufficiëntie wordt vaak direct veroorzaakt of verergerd door een gebrek aan vitale 
celstoffen in de hartspiercellen, die voor de productie van bio-energie noodzakelijk zijn. 

Normale 
functie

Gestoorde 
functie
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Verwoestende gevolgen
van een ineffectieve behandeling van hartzwakte

Vanwege het gebrek aan kennis in de conventionele geneeskunde over de werkelijke 
hoofdoorzaken van hartzwakte, is er ook geen effectieve behandeling. Uiteindelijk worden 
alleen de gevolgen behandeld. 

Diuretica – oorzaak van een verdere 
verarming van vitale celstoffen: 

Een verminderd pompvermogen van het hart heeft 
een lage bloeddruk en een doorbloeding van organen 
met minder druk tot gevolg

De nieren, waarvan de gezonde filterfunctie 
afhankelijk is van een optimale bloeddruk, filteren 
te weinig water uit het lichaam waardoor een 
waterophoping ontstaat. Om het overbodige water 
uit te scheiden, worden in de regel vochtafdrijvende
tabletten (diuretica) door de arts voorgeschreven.

Diuretica voeren niet alleen vocht af, maar ook in 
water oplosbare vitamines en belangrijke mineralen 
en sporenelementen die het hart voor een gezonde 
pompfunctie nodig heeft. Een aanvulling is juist in 
deze situatie van het grootste belang.

zu schwacher Blutdruck

Ungenügende Wasser-
ausscheidung über 
den Urin

Wasseransammlung
im Körper (Ödeme)

Wasseransammlung
im Körper 

(Ödeme, Kurzatmigkeit)

Vochtafdrijvende tabletten 
(diuretica) worden noodzakelijk

Verdere toename van 
de hartspierzwakte 

Hoofdoorzaak
van hartzwakte is een
gebrek aan vitamines en 
andere vitale celstoffen

Te lage
bloeddruk

Verdere verarming van 
vitamines en andere 
celfactoren

Onvoldoende waterafvoer 
via de urine

Waterophoping in het 
lichaam (oedemen, 

kortademigheid)

Diuretica voeren ook 
vitamines en mineralen af
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Hartritmestoornissen
Veelvoorkomende diagnosestelling in de conventionele 

geneeskunde voor functiestoornissen van het hart 
Naast hartinsufficiëntie moet ook vermeld worden dat er in Europa meer dan 10 miljoen mensen 
door hartritmestoornissen worden getroffen. De meeste slachtoffers vallen in de leeftijdsgroep 
van  50-70-jarigen. Beide hartaandoeningen hebben vaak een gemeenschappelijke oorzaak.

Hoe de conventionele geneeskunde 
hartritmestoornissen beredeneert:  

Hartritmestoornissen kunnen een 
gevolgverschijnsel zijn van een coronaire 
hartaandoening, hartinfarct, hypertonie of 
andere oorzaken.

Zeer vaak is de oorzaak echter onbekend 
en wordt dan van de bijbehorende diagnose: 
„Paroxysmale aritmie“ (plotselinge storing 
van de ritmische hartwerking – zonder 
herkenbare oorzaak) voorzien.

In de sinusknoop wordt 
ongeveer 60 – 70 maal per minuut een 
elektrische impuls opgewekt voor de hartslag. 
Gespecialiseerde cellen leiden de impuls naar  
miljoenen hartspiercellen. Het hart wordt zo 
gestimuleerd, zich samen 
te trekken en de hartslag 
op te wekken. 

Sinusknoop
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Bij hartritmestoornissen is de prikkelvorming en de prikkelgeleiding van de elektrische 
impulsen, die zorgen voor een regelmatige hartslag, gestoord. Het feit, dat alle cellen van 
het hart een zeer grote behoefte hebben aan vitale celstoffen om hun taken te vervullen, 
wordt bij de conventioneel medische beschouwing meestal niet vermeld. 

Het inzicht van de Cellulaire Geneeskunde
in de meest voorkomende oorzaken van hartritmestoornissen

Een tekort aan vitale celstoffen is 
de meest voorkomende oorzaak 
van hartritmestoornissen: 

Hartritmestoornissen berusten meestal op een 
gebrek in de hartspiercellen, die de elektrische 
impulsen van de hartslag opwekken. Een gebrek 
aan vitale celstoffen in miljoenen „elektrische“ 
hartspiercellen leidt tot storingen in de prikkel-
vorming en prikkelgeleiding in het hart. Het 
gevolg zijn hartritmestoornissen, met symptomen 
als versuftheid, versnelde hartslag en 
duizeligheid. 

De oplossing ligt in een optimale voorziening 
van specifieke vitale celstoffen voor deze 
cellen.

De hoofdoorzaak voor 
hartritmestoornissen:
gebrek aan celenergie in 
de „elektrische“ hart-
spiercellen

Het gevolg van het 
gebrek: de prikkelvorming 
en prikkelgeleiding zijn 
gestoord

De consequenties:
onregelmatige hartslag 
met talrijke verschijnselen
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Vitale celstoffen zijn voor de beschikbaarstelling van bio-energie van het grootste 
belang. In het synergieteam ondersteunen en optimaliseren ze de toevoer van
bio-energie, in het bijzonder ook voor de hartspiercellen, en ondersteunen zo het 
prestatievermogen van het hart.

In een oogopslag
vitale celstoffen bij de verzorging van de 

hartspiercellen

Vitamine C: is noodzakelijk voor de vorming van carnitine; zorgt voor stabiliteit van de 
slagaderwanden; belangrijke energieleverancier voor de stofwisseling van iedere cel, 
terwijl de dragermoleculen van de vitamine-B-groep met levensbelangrijke bio-energie 
worden beladen. 

Vitamine B deze vitamines zijn de energiedragers van de celstofwisseling, in het bijzonder van de 
Complex: hartspiercellen. Vooral personen die vochtafdrijvende tabletten innemen, krijgen een 

vitamine-B (vooral B1)-tekort.

Coënzym is de sleutelsubstantie voor de energiestofwisseling van het hart. De stof draagt
Q10: elektronen over en levert energie voor de ademhalingsketen in de mitochondriën. 

Omdat het hart een grote bio-energieomzet heeft, speelt deze stof een bijzondere rol 
voor de hartspiercellen. Bovendien bezit coënzym Q10 antioxidatieve eigenschappen.

Carnitine: is een lichaamseigen aminozuurverbinding, geproduceerd met lysine en methionine. 
Nodig voor de vorming zijn ijzer, vitamine C, vitamine B6 en niacine. Carnitine is 
belangrijk voor de vetstofwisseling, omdat deze vet omzet in energie. De hartspier is 
aangewezen op de vetverbranding. 
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Het aminozuurderivaat carnitine
Een essentiële cofactor voor de vetstofwisseling

De energievoorziening van de 
hartspiercellen door carnitine

De energiebalans van het hart is 
hoofdzakelijk gebaseerd op de verbranding 
van vetten. Deze hebben namelijk de 
grootste verbrandingswaarde. Ze worden in 
de vorm van vrije vetzuren in de 
mitochondriën verbrand. Het buitenste 
mitochondriënmembraan kan echter niet 
door de vrije vetzuren worden gepasseerd. 

Door de reactie van de vetzuren met 
carnitine (tot acrylcarnitine) wordt een 
vorm van transport geschapen, die het 
membraan wel kan passeren. 

De aanwezigheid in ons lichaam van carnitine geeft aan dat het een bijzondere functie in de  
energievoorziening vervult. Meer dan 95% van de lichaamseigen voorraad aan carnitine valt 
ten deel aan de hart- en skeletmusculatuur, die door hoge arbeidsprestaties een grote 
energieomzet heeft. 

Carnitine schept een vorm van transport 
voor vetten naar de mitochondriën

Vet

Carnitine

Mitochondriën

Dit proces is voor de gezonde 
werking van de hartspiercellen van 
grote betekenis.



Dr. Rath Education Services B.V.

De betekenis van lysine
voor de energiestofwisseling van de hartspiercellen

De carnitine-productie vindt plaats via 
meerdere stofwisselingsstappen,  
voornamelijk in de lever. 

Voor de lichaamseigen synthese van carnitine
zijn bepaalde bouwstenen noodzakelijk. 
Bovendien heeft het lichaam bepaalde 
cofactoren nodig, zoals vitamine B3 en B6, 
vitamine C en ijzer. 

Carnitine kan door ons lichaam zelf worden gevormd of via de voeding worden opgenomen. 
Voor de lichaamseigen synthese zijn bepaalde factoren noodzakelijk. Als deze niet, of in 
onvoldoende mate aanwezig zijn, kan een carnitinetekort het gevolg zijn. 

Het aminozuur lysine – bouwsteen 
van de „vettransporteur“ carnitine

Carnitine is een lichaamseigen aminozuurderivaat 
(verbinding van twee aminozuren). In het menselijke 
organisme wordt het uit de aminozuren lysine en 
methionine gevormd. Dit gebeurt voornamelijk in 
de lever, de nieren en in de hersenen. 

Methionine kan door ons lichaam zelf worden 
aangemaakt. Lysine is echter essentieel. Voldoende 
toevoer via de voeding is noodzakelijk, om een 
voorwaarde voor de lichaamseigen synthese van 
carnitine te vervullen. Ziekte en gebrekkige toevoer 
zijn veel voorkomende oorzaken voor lysinetekorten.

Dit eenvoudige voorbeeld van de carnitine-productie maakt duidelijk welke verstrekkende  
gevolgen het gebrek aan afzonderlijke factoren voor het hele lichaam kan hebben.

Vitamine C
Ijzer

Lysine Methionine

Carnitine

Vitamine B3
Vitamine B6
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Een andere voor de energiestofwisseling levensbelangrijke vitale celstof is coënzym Q10. 
Deze stof kan door het lichaam zelf geproduceerd worden, wanneer alle noodzakelijke 
factoren beschikbaar zijn. Meerdere factoren kunnen aanzienlijke tekorten tot gevolg hebben.
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Grafiek: Afname van Q10 in het hart in %

Ontwikkeling van de Q10-waarden 
op de leeftijd

Coënzym Q10 – een energieleverancier

Q10 komt voor in de mitochondriën van alle 
lichaamscellen. De concentratie van Q10 hangt 
af van de energieomzet. Deze is het hoogste in 
het hart en in de lever. Coënzym Q10 speelt een 
rol bij de vorming van ATP (adenosinetrifosfaat), 
de hoofdenergiedrager van de cel. Bij een matig 
tekort treden al functiestoornissen op. Een hoger 
tekort leidt tot levensgevaarlijke storingen.

Coënzym Q10 
Essentiële factor voor de energiestofwisseling
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Klinische bewijzen
voor de natuurlijke versterking van hartspiercellen

Hartzwakte – resultaten van een pilotstudy 
met 10 deelnemers: 
Vitale celstoffen helpen de pompfunctie van het 
hart te verbeteren. 8 van de 10 patiënten boekten 
na 6 maanden vitale celstofinname een verbetering 
van hun gezondheidstoestand met een of meerdere 
treden in de NYHA*-schaal. 

* New York Heart Association: Trappensysteem voor 
de beoordeling van de ernst van een hartzwakte

Hartritmestoornissen – resultaten van een 
placebogecontroleerde dubbelblinde studie 
met 131 patiënten:
vitale celstoffen kunnen hartritmestoornissen 
significant verminderen. Terwijl 74% van de 
patiënten met farmaceutische preparaten aan 
veelvuldige hartritmestoornissen bleven lijden, 
traden in bijna de helft van de gevallen met 
inname van extra vitale celstoffen geen 
hartritmestoornissen meer op. 

Vitale celstoffen verminderen hartritmestoornissen
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Voor verdere belangrijke studies (Engelstalig) betreffende microvoedingsstoffen wordt  verwezen naar 
ons wetenschappelijk studiearchief op www.dr-rath-foundation.org

Studies en wetenschappelijke bewijzen door verschillende 
onderzoeksinstituten voor het belang van gebruik van microvoedingsstoffen

The effect of micronutrient supplementation on quality-of-life and left ventricular function in 
elderly patients with chronic heart failure.
Department of Academic Cardiology, Castle Hill Hospital, UK,  European heart journal (2005)

In deze studie werden 30 patiënten met hartfalen negen maanden met een multivitamine bestaande uit
calcium, magnesium, zink, koper, selenium, vitamine A, thiamine (vitamine B1), riboflavine (vitamine B2), 
vitamine B (6), foliumzuur, vitamine B (12), vitamine C, vitamine E, vitamine D, en co-enzym Q10 behandeld. 
De Universiteit van Cottingham (UK) ontdekte dat deze langtermijn behandeling de cardiac output (het volume 
dat er per minuut wordt rondgepompt door het hart) en daarmee de systolische bloeddruk aanzienlijk 
verbeterde.

Coenzyme Q10 supplementation reduces oxidative stress and increases antioxidant enzyme 
activity in patients with coronary artery disease
Bor-Jen Lee; Yi-Chia Huang et .al. Nutrition (2012)

Deze studie van de Chung Shan Medical University Hospital (Taiwan) onderzocht het effect van coenzyme 
Q10 supplementatie op oxidatieve stress en antioxidant activiteit in patiënten met hart- en vaatziekten. De 
onderzoekers concludeerden dat dagelijkse supplementatie van 150 mg coenzyme Q10 oxidatieve stress 
vermindert en antioxidering bevordert in patiënten met hart- en vaatziekten.
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Voor verdere belangrijke studies (Engelstalig) betreffende microvoedingsstoffen wordt  verwezen naar 
ons wetenschappelijk studiearchief op www.dr-rath-foundation.org

Studies en wetenschappelijke bewijzen door verschillende 
onderzoeksinstituten voor het belang van gebruik van microvoedingsstoffen

L-carnitine treatment in patients with mild diastolic heart failure is associated with improvement 
in diastolic function and symptoms.
Modarres Hospital, Tehran, Iran, Cardiology (2010) 

Het doel van deze studie was om het effect van behandeling met L-carnitine van patiënten waarbij eerder een 
lichte vorm van hartfalen werd geconstateerd, te evalueren. 29 Patiënten ontvingen drie maanden lang 
dagelijks 1.500 mg L-carnitine. Zij werden vergelijken met 31 Patiënten die geen supplement kregen. De 
beginwaarden van de diastolische functie en symptomen van hartfalen werden vergeleken met de waarden 
aan het einde van het onderzoek. De resultaten toonden aan dat behandeling met L-arginine een positief 
effect heeft bij deze groep patiënten.

The role of ascorbic acid in the prevention of atrial fibrillation after elective on-pump myocardial 
revascularization surgery: a single-center experience – a pilot study.

General Hospital G. Papanikolaou, Thessaloniki, Griekenland, Interactive cardiovascular and thoracic surgery (2011)

In deze Griekse studie met 170 patiënten werd het effect van vitamine C op postoperatief atriumfibrilleren 
onderzocht. De patiënten werden verdeeld in een groep die zowel voor de operatie als erna vitamine C kreeg 
toegediend en een groep die geen vitamine C kreeg. Uit de resultaten bleek dat de toediening van vitamine C 
niet alleen de incidentie van hartritmestoornissen verminderde, maar ook het genezingsproces na de operatie 
bespoedigde.
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Vitale celstofsynergieën bij 
het ontspannen van spasmen 

van de gladde spiercellen 

Hoofdstuk 7
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Celvitaal-
stoffen 
tekort

Celvitaalstoffen doel: gladde spiercellen

PMSAstma

Migraine Glaucoom

KoliekTinnitus

Hoge bloeddruk
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Gladde spiercellen maken deel uit van veel organen in ons lichaam. Ze zijn overal te vinden, 
waar „spanning“ gedurende langere tijd behouden moet blijven. Ze zorgen bijv. voor de 
peristaltiek in de maag, darm en urinewegen en de bloeddrukregulatie in de slagaders. 

De gladde spiercellen
Fundamentele informatie over plaats en werking

Weefselelasticiteit door
vitale celstoffen:

In tegenstelling tot het dwarsgestreepte 
skeletspierweefsel, dat we bewust 
kunnen sturen om bewegingen uit te 
voeren, is het gladde spierweefsel niet 
aan een bewuste besturing 
onderworpen. Ze werkt onwillekeurig, 
beïnvloed door lichaamseigen 
mechanismen. 

Doorslaggevend voor de gezonde 
werking van de gladde spiercellen is 
de voorziening met vitale celstoffen die 
bijdragen aan een optimale 
weefselelasticiteit.

Oren
Ogen

Bloedvaten

Luchtwegen 

Baarmoeder
Urineleider

Galbuis

Maag en 
darm
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Een chronisch gebrek aan speciale vitale celstoffen in de gladde spiercellen kan 
leiden tot spasmen in alle organen die onder andere uit gladde spiercellen zijn 
opgebouwd. De optimale voorziening van vitale celstoffen draagt bij aan het 
opheffen van tekorten.

PMS

Astma

Migraine

Glaucoom

Kolieken

Tinnitus

Hoge bloeddruk

Ontspanning van de gladde spiercellen:

Vitamine C Arginine Calcium Magnesium

in de baarmoeder

in de luchtwegen

in de kleine hersenslagader

in de ogen

in urineleider en galwegen

in de gehoorgangen

van de bloedvaten
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De bloeddruk – basisinformatie

De bloedsomloop regelt de verzorging van de lichaamscellen met zuurstof en voedingsstoffen 
en zorgt voor de afvoer van afvalstoffen. De bloedsomloop bestaat uit hart, slagaders, 
capillairen en aders. De kracht waarmee het  bloed tegen de bloedvatwanden wordt gedrukt, 
is de meetbare bloeddruk. 

De wandspanning van de slagaders is doorslaggevend 
voor een gezonde bloeddruk:

De bloeddruk wordt steeds met twee waarden aangegeven, 
de systolische en de diastolische bloeddruk. 

De „bovenste“ (systolische) waarde weerspiegelt de 
pompkracht van het hart. De „onderste“ (diastolische) 
waarde geeft informatie over de wandspanning van 
de bloedvaten tijdens de vulfase (ontspanningsfase) 
van het hart. De hoogte van de bloeddruk is afhankelijk 
van verschillende factoren:

• de pompkracht van het hart

• het bloedvolume

• de elasticiteit van de bloedvatwanden

De bloedsomloop
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Hoge bloeddruk
Oorzaken en risicofactoren vanuit conventioneel standpunt 

In Nederland hebben meer dan 2 miljoen mensen een verhoogde bloeddruk. Van alle hart- en 
vaatziekten is het de meest voorkomende volksziekte. Dat deze ziekte zo vaak voorkomt heeft 
voornamelijk te maken met het feit dat de ware oorzaken tot nu toe slechts onvolledig of helemaal 
niet bekend zijn. 

Wat de conventionele geneeskunde over 
de oorzaken van hoge bloeddruk zegt:

In ongeveer 11 % van de gevallen luidt de 
oorzaak voor een hoge bloeddruk „secundaire 
hypertensie“. Oorzaken van deze vorm van hoge 
bloeddruk zijn o.a. ziektes van de nieren, 
medicijnen, hormonale storingen en afwijkingen 
aan de bloedvaten. 

Bij ongeveer 89 %  is „essentiële hypertensie“
de diagnose, waarbij de definitie "essentieel“ tot 
uitdrukking brengt, dat de eigenlijke oorzaak 
onbekend is.

Voor slechts ongeveer 11 % van de gevallen 
van hoge bloeddruk  kan door de 
conventionele geneeskunde een oorzaak 
worden gedefinieerd.

Hypertensie in Nederland en 
wereldwijd

Een continu verhoogde bloeddruk veroorzaakt een verhoogd risico op ernstige gevolgziektes 
zoals hartzwakte, arteriële beschadigingen, doorbloedingsstoornissen, netvliesbeschadiging ... 

90% Oorzaak onbekend
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Bij patiënten met hoge bloeddruk bestaat 
een gebrek aan „ontspannende“ factoren:

Bij gezonde mensen wordt een normale 
slagaderwandspanning bereikt door een optimale 
productie van zogenaamde „ontspannende“ factoren 
door de cellen van de arteriewanden. Bij patiënten 
met hoge bloeddruk heerst een gebrek aan deze 
factoren.

Een  genormaliseerde/verminderde wandspanning 
leidt tot een verwijding van de binnendiameter van 
de bloedvaten en daarmee tot daling van de 
bloeddruk.

Om het gebrek aan „ontspannende“ factoren 
in de slagaderwand op natuurlijke wijze te 
compenseren, zijn er vitale celstoffen nodig.

Het inzicht van de Cellulaire Geneeskunde
in de meest voorkomende oorzaken van verhoogde bloeddruk

De hoofdoorzaak van een hoge bloeddruk is een chronisch tekort aan vitamines en andere 
vitale celstoffen in miljoenen cellen van de vaatwanden. Dit gebrek leidt tot een verkramping 
en verdikking van de slagaderwand en veroorzaakt daarmee een verhoging van de 
bloeddruk. 

Hoofdoorzaak:

vitaminegebrek 
in de 

slagaderwand 

Aanvullen

Voorkomen

Wandver-
dikking 

Wand-
verkramping

Optimale 
toevoer van 

vitale 
celstoffen

Hoge bloeddruk
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De betekenis van arginine
in de stofwisseling en voor de gladde spiercellen

Alle aminozuren bestaan uit de 
basiselementen koolstof (C), zuurstof (O), 
waterstof (H) en stikstof (N). 

Van de 20 eiwitvormende aminozuren is 
arginine het aminozuur met de grootste 
hoeveelheid stikstof (N). 

Structuurformule arginine

Somformule: C6H14N4O2

C

NH

NH2

H2N N
H

C

C

C

C

C

O

OH

Arginine heeft talrijke functies in het lichaam. Het werkt vaatverwijdend, bevordert 
de doorbloeding, verhoogt de lichaamseigen afweer, bevordert de wondgenezing en is, naast 
nog meer belangrijke functies, noodzakelijk voor de vrijgave van bepaalde hormonen. 

Het belang van arginine als voorfase 
van stikstofmonoxide bij 
vaatverkrampingen:

Arginine is een voorfase van stikstofmonoxide. 
Bij de afbraak van arginine in de endotheel-
cellen van ons lichaam, komen grote 
hoeveelheden stikstofmonoxide vrij.

Stikstofmonoxide speelt een centrale rol bij 
de natuurlijke vaatverwijding. De stof werkt 
ontspannend op de gladde spiercellen en 
bevordert zo het ontspannen van spasmen 
(verkrampingen) en de daardoor ontstane 
vernauwingen van de bloedvaten. 

Stikstofmonoxide wordt door vrije radicalen 
snel afgebroken.
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Arginine en vitamine C: Een synergie

De effectiviteit van stikstofmonoxide (NO) wordt 
door vrije radicalen snel geïnactiveerd. Reden 
daarvoor is, dat de vrije radicalen de NO aan 
zich binden. Als er veel radicalen voorkomen, 
zullen die de beschikbaarheid van de NO dus 
sterk verlagen.

Vitamine C verhoogt de beschikbaarheid van 
NO. Dit komt door de antioxidatieve
eigenschappen van vitamine C.

Als een van de werkzaamste tegenspelers 
van vrije radicalen is vitamine C in staat vrije 
radicalen te neutraliseren en zo de NO te 
beschermen tegen een binding aan deze vrije 
radicalen.

De rol van vitamine C
voor een verhoogde beschikbaarheid van stikstofmonoxide

Bij veel stofwisselingsprocessen in ons lichaam komt het belang van het samenspel 
tussen verscheidene factoren aan de orde. Vaak zijn deze verscheidene factoren 
noodzakelijk voor het optimale verloop in de celstofwisseling. Dit soort „synergieën“ komt
ook al in zeer kleine teams voor. 

Vrije radicalen binden NO en de 
beschikbaarheid is gering. 

Vitamine C neutraliseert vrije radicalen. 
De beschikbaarheid van NO is hoog.

Bloedvaten in vergelijking: 

☹☹
☹

NO
NONO

NO

NONO

NO NO
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In een oogopslag
De belangrijkste vitale celstoffen voor de ontspanning van gladde spiercellen

Doorslaggevend voor de gezonde celfunctie en de ontspanning van spasmen van gladde 
spiercellen in de bloedvaten, ogen, luchtwegen en andere organen, is de optimale combinatie 
van bepaalde vitale celstoffen. Ze vormen een team. 

Arginine is een precursormolecule van stikstofmonoxide.  
Onder toevoer van arginine stijgt de 
stikstofmonoxidespiegel in het bloed. Stikstofmonoxide zet 
zich af op de gladde spiercellen en bevordert zo hun 
ontspanning. 

Vitamine C is een belangrijke factor voor stabiel 
bindweefsel. Bij spasmen van gladde spiercellen verhoogt 
vitamine C de beschikbaarheid van stikstofmonoxide en 
ondersteunt zo de ontspanning van de gladde spiercellen. 
Bovendien verhoogt vitamine C de productie van 
prostacyclinemoleculen en weefselhormonen met 
vaatverwijdende werking.

Calcium en magnesium verbeteren de stofwisseling 
in de spiercellen en verminderen de wandspanning 
door de optimalisering van de elektrolytenhuishouding.

De gladde spiercellen zijn verantwoordelijk voor 
de vernauwing en verwijding van de bloedvat-
wand.
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Maatregelen bij hoge bloeddruk
Natuurlijke vitale-celstofsynergiëen of bètablokkers

Hoge bloeddruk
• Hartfrequentie = normaal 
• Het buizensysteem = vernauwd
• Druk = verhoogd

Bètablokkertherapie
• Hartfrequentie = verminderd  
• Het buizensysteem = blijft vernauwd
• Druk = laag/te laag

Vitale-celstoffensynergie
• Hartfrequentie = normaal 
• Het buizensysteem = genormaliseerd
• Druk = genormaliseerd
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Uittreksel uit de resultaten van een 
pilotstudy met 15 deelnemers:
De observatieperiode van de studie 
was 32 weken. De eerste dalingen van 
de bloeddrukwaarden werden al na korte 
tijd gedocumenteerd. De resultaten aan 
het einde van de observatie waren:

 systolische bloeddruk gemiddeld met    
16% verlaagd (van 167 naar 142 mm/Hg)

 diastolische bloeddruk gemiddeld met    
15% verlaagd (van 97 naar 83 mm/Hg)

mm/Hg systolisch      - 16%

diastolisch      - 15%
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Observatieperiode in weken

Resultaten van een pilotstudy
naar de natuurlijke daling van cholesterol door vitale celstoffen

Vitale celstoffen optimaliseren de beschikbaarheid van „ontspannende“ factoren in de 
slagaderwand en bevorderen de natuurlijke daling van een verhoogde bloeddruk door de 
ontspanning van de slagaders. 
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Waar „ontspannende“-factoren van betekenis zijn 
Astmatische ziekten

Het begrip astma staat in het algemeen voor ademnood of kortademigheid.  Volgens 
schattingen lijden wereldwijd ongeveer 150 miljoen mensen aan astma. Alle vormen van 
astma vertonen typische verschijnselen: een astma-aanval wordt opgeroepen door een 
verkramping van de gladde spiercellen in de bronchiale wand. De bronchiale slijmhuid 
zwelt op en er wordt taai slijm geproduceerd.

Vitale celstoffen kunnen bijdragen aan 
het verhogen van het ademvolume bij 
astmatische ziekten. Dit positieve effect 
is terug te voeren op de verhoogde 
beschikbaarheid van „ontspannende“ 
factoren ter ontspanning van de 
bronchiale wand.

Dit effect werd in het kader van een 
6 maanden durende pilotstudy 
onderzocht. De resultaten bevestigen 
het positieve effect van vitale celstoffen.
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Het opvallendste verschijnsel bij astma is de hijgende ademhaling. Ook hoesten, gevoel 
van benauwdheid in de luchtwegen en kortademigheid zijn karakteristieke kenmerken. 
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Waar „ontspannende“-factoren van betekenis zijn 
Tinnitus („oorsuizen“)

Tinnitus is een syndroom, dat zich kan uiten door ruisen, fluiten of soortgelijke akoestische 
waarnemingen. Tinnitus treedt meestal volkomen onverwachts op. De intensiteit kan wisselen 
en vaak ervaart de getroffene het oorsuizen als ondraaglijk, met duidelijke beperkingen van 
het gehoorvermogen. Op grond van ontoereikende informatie over de oorzaken beschikt de 
conventionele geneeskunde niet over een effectieve therapie voor dit ziektebeeld. 

De gladde spiercellen dragen bij aan de opbouw 
van veel organen in ons lichaam en komen ook 
voor in de gehoorgangen. 

Spasmen (verkrampingen) van de gladde 
spiercellen door een chronisch gebrek aan 
vitale celstoffen kunnen overal optreden, waar 
dit celtype voorkomt. 

De compensatie van een tekort kan bijdragen 
aan de ontspanning van de betreffende 
spasmen. Om het positieve effect van vitale 
celstoffen bij tinnitus te documenteren, werd 
een pilotstudy met 18 patiënten uitgevoerd.

Resultaten van de pilotstudy:

Bij meer dan driekwart van de patiënten
verminderde het oorsuizen.

 in 30% van de gevallen verbeterde
het hoorvermogen licht (tot 10 dB)

 in 45% van de gevallen verbeterde
het hoorvermogen duidelijk (10-20 dB)

 in 25% van de gevallen verbeterde
het hoorvermogen sterk (20-50 dB) 
– dit komt overeen met een bijna
normaal hoorvermogen
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Waar „ontspannende“ factoren ook van betekenis zijn

Het premenstruele syndroom (PMS) komt voor bij 
veel vrouwen tijdens de maandelijkse cyclus en uit zich 
bijv. door pijnen in buik en rug, gevoelige borsten en 
misselijkheid. Enkele van de klachten kunnen als 
gevolg van spasmen van de gladde spiercellen in de 
baarmoeder ontstaan.

Vaak optredende hoofdpijn of door het 
weer bepaalde migraine kunnen als oorzaak spasmen 
van de kleine hersenslagaders hebben. Deze spasmen 
leiden tot een mindere verzorging van de hersenen. Een 
opwekkende of versterkende factor kan een tekort zijn 
aan onmisbare vitale celstoffen. 

Een verhoogde binnendruk van het oog (glaucoom) 
kan berusten op verscheidene oorzaken, zoals 
aangeboren stoornissen of bepaalde structuurwijzigingen 
als gevolg van de leeftijd. Vaak leidt ook het tekort  aan 
vitale celstoffen tot  verkrampingen van het 
kanaalsysteem van de ogen, waardoor kamervocht zich 
in het oog verzamelt en de binnendruk verhoogt.

Bij nier- of galkolieken kunnen vitale 
celstoffen helpen de door stenen of gruis 
veroorzaakte verkrampingen van de 
„afvoerkanalen“ los te maken. 

Vitamine C Arginine Calcium Magnesium
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Voor verdere belangrijke studies (Engelstalig) betreffende microvoedingsstoffen wordt  verwezen naar 
ons wetenschappelijk studiearchief op www.dr-rath-foundation.org

Studies en wetenschappelijke bewijzen door verschillende 
onderzoeksinstituten voor het belang van gebruik van microvoedingsstoffen

Supplementation with vitamins C and E improves arterial stiffness and endothelial function in 
essential hypertensive patients.
University of Pisa, American journal of hypertension (2007)

In deze studie werd het effect van een korte behandeling met antioxidant vitaminen C en E op de endotheel 
functie, vaatwandstijfheid en oxidatieve stress geëvalueerd. 30 De studie werd uitgevoerd met behulp van 30 
mannen met hoge bloeddruk. Er werd aangetoond inname van supplementen met vitamine C (1g) en vitamine 
E (400 IU) de oxidatieve stress en stijfheid van de slagaders verminderen. bij 30 mannen met hoge bloeddruk.

Improvement of migraine symptoms with a proprietary supplement containing riboflavin, 
magnesium and Q10: a randomized, placebo-controlled, double-blind, multicenter trial.
Gaul C, Diener HC, Danesch U, Journal of headache and pain (2015)

130 Volwassen patiënten met meer dan 3 migraine aanvallen per maand werden in deze studie ingedeeld in 
twee groepen. De studiegroep ontving een voedingssupplement (magnesium, riboflavine/vitamine B2  en Q10) 
en de controlegroep kreeg een placebo. De behandeling duurde 3 maanden. Aan het einde van het onderzoek 
bleek in de studiegroep, in vergelijking met de placebogroep,  niet alleen de incidentie van aanvallen maar ook 
de intensiteit van de pijn verminderd te zijn.
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Voor verdere belangrijke studies (Engelstalig) betreffende microvoedingsstoffen wordt  verwezen naar 
ons wetenschappelijk studiearchief op www.dr-rath-foundation.org

Studies en wetenschappelijke bewijzen door verschillende 
onderzoeksinstituten voor het belang van gebruik van microvoedingsstoffen

Effect of oral magnesium supplementation on measures of airway resistance and subjective 
assessment of asthma control and quality of life in men and women with mild to moderate 
asthma: a randomized placebo controlled trial.
Kazaks AG1, Uriu-Adams JY, Albertson TE, Shenoy SF, Stern JS, The Journal of asthma (2010)

In eerder studies werd aangetoond dat een lage inname van magnesium verband zou kunnen hebben met de 
incidentie en ontwikkeling van astma. In deze met placebo gecontroleerde studie ontvingen 55 mannen en 
vrouwen (21 tot 55 jaar) met lichte tot matige astma 6,5 maanden lang magnesiumvoedingssupplementen. Er 
werd gecontroleerd of de magnesiuminname invloed had op de astma controle (o.a. longfunctie) en de 
levenskwaliteit. De resultaten laten zien dat personen die magnesiumvoedingssupplementen innamen een 
verbetering van astmacontrole vertoonden en een betere levenskwaliteit ervoeren.

Oral L-arginine improves endothelial dysfunction in patients with essential hypertension
John P Lekakis et al., International journal of cardiology (2002)

Suppletie met L-arginine verbetert de endotheel disfunctie bij patiënten van essentiële hypertensie. In deze 
studie ontvingen 18 patiënten een supplement van L-arginine en 17 een placebo. Uit de resultaten bleek dat 
L-arginine zorgde voor een flow-gemedieerde endotheel afhankelijke verwijding van de (boven)armslagader. 
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Vitale celstofsynergieën ter 
ondersteuning en 

optimalisering van de 
suikerstofwisseling
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Celvitaal-
stoffen 
tekort

Celvitaalstoffen doel: alvleesklier en bloedvaten

Bloedvatwand cellenBloedvatwand cellen Cellen van alvleesklierCellen van alvleesklier

Vervolg ziekten 
in de bloedvaten
• Nierfalen
• Stofwisseling 
• Hartinfarct 
• Slechte oorbloeding

van de benen

Disbalans in de 
stofwisseling
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„Koolhydraten“ is een verzamelnaam voor verschillende uit voeding opgenomen 
suikers. In het spijsverteringsstelsel worden de koolhydraten in kleine 
suikermolecules (glucose) gesplitst die via de darmwand in het bloed worden 
opgenomen en via deze weg de lichaamscellen bereiken. 

De suikerstofwisseling
Fundamentele informatie over de energievoorziening

Taken van bloedglucose (bloedsuiker): 

Glucose is een belangrijke brandstofdrager in de 
celstofwisseling. Door middel van bloedglucose vormt het de 
energieleverancier voor de lichaamscellen. 

Om de lichaamscellen voortdurend van energie te voorzien, 
is een continue minimale glucoseconcentratie noodzakelijk. 
Voornamelijk voor die organen die hun energiebehoeften 
bijna uitsluitend door gebruik van bloedsuiker dekken, is dit 
van belang (bijvoorbeeld hersenen en zenuwweefsel). 

Er bestaan fijn afgestemde hormonale mechanismen voor 
de regeling van de bloedsuikerspiegel. Van grote betekenis 
hiervoor zijn de hormonen insuline en glucagon die in de 
alvleesklier worden geproduceerd. 

Slokdarm

Maag

Darm
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Insuline en glucagon
Hormonen voor de regeling van bloedsuiker 

Wanneer de bloedsuikerwaarden verhoogd zijn, bijvoorbeeld na een maaltijd, scheidt de 
alvleesklier grotere hoeveelheden van het hormoon insuline in de bloedbaan af. De afgegeven 
hoeveelheid insuline is daarbij afhankelijk van de hoeveelheid suiker die zich in het bloed  
bevindt. 

De sleutelfunctie van insuline:

glucose kan zonder de aanwezigheid van insuline 
niet vanuit het bloed in de cellen terechtkomen. 
Insuline functioneert daarbij als een sleutel voor 
het openen van de cellen, zodat de glucose door 
de cellen opgenomen kan worden. Op deze wijze 
neemt insuline twee belangrijke taken op zich:

• de cellen worden voorzien van glucose,

• de bloedsuikerspiegel wordt geregeld, zodat  
bepaalde grenzen niet worden overschreden. 

Insuline verwijdert slechts een deel van het bloedglucose uit het  bloed, omdat er steeds een 
bepaald gedeelte ter beschikking moet staan voor de energievoorziening.  Als de 
bloedsuikerspiegel te sterk daalt, wordt glucagon verspreid dat glucose uit de voorraden 
mobiliseert en de bloedsuikerspiegel kort verhoogt.

Insulineproductie na een maaltijd

Alvleesklier Glucose 
in het bloed

Insuline „opent“ de cellen voor glucose

Glucose 
in het bloed
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Diabetes mellitus
Storingen in de glucosestofwisseling

Diabetes mellitus is een chronische stofwisselingsziekte met als voornaamste verschijnsel een 
continu verhoogde bloedsuikerspiegel. Het lichaam kan de bloedsuikerspiegel niet of slecht 
controleren en het glucosegebruik in de cellen is verstoord. Dit onvermogen is het gevolg van 
een gebrek aan insuline of een gebrekkige werking van insuline op de lichaamscellen. 

Diabetes mellitus type I:
Diabetes type I – de aangeboren 
vorm – wordt gekenmerkt door een 
absoluut gebrek aan insuline. De 
alvleesklier produceert te weinig of 
helemaal geen insuline meer. 

Diabetes mellitus type II:
Diabetes type II ontwikkelt zich vaak pas 
op volwassen leeftijd. De oorzaken zijn 
tot nu voor een groot deel onbekend, 
waardoor de ziekte zich wereldwijd 
steeds verder uitbreidt.
(Ca. 90% van de diabetici is type II)

Er zijn twee vormen van  diabetes mellitus: 

De conventionele geneeskunde wijdt het ontstaan van Diabetes type II vooral aan een langdurig 
overaanbod van suiker. Het gevolg van het overaanbod zijn voortdurend verhoogde insulinewaarden, 
die het aantal en de gevoeligheid van receptoren, noodzakelijk om de suiker in de cel te loodsen, 
verminderen. Begunstigende factoren voor diabetes zijn vooral overgewicht, verkeerde voeding, roken, 
stress en medicijnen. 
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Diabetes mellitus – Gegevens en feiten

Diabetes – een volksziekte 

Diabetes mellitus is een wijdverbreide volksziekte 
geworden. 578.000 Nederlanders lijden aan een 
diabetische stofwisselingsstoornis. 

Diabetes kan al lang niet meer als 
“ouderdomsziekte” worden beschouwd. Ook veel 
jonge mensen worden getroffen:  in Nederland lagen 
de gezondheidsuitgaven voor diabetes mellitus voor 
mensen jonger dan 15 jaar in het jaar 2004 rond de 
14,3 miljoen euro. De totale uitgaven voor diabetes 
waren ongeveer 1,1 miljard euro.

Zeer ernstig: de gevolgziekten

Naast veel plotselinge symptomen veroorzaakt  
diabetes zeer vaak zeer ernstige complicaties, 
die in het gehele lichaam kunnen optreden. 

Het Nederlandse Diabetes Fonds 
vertegenwoordigt in totaal 800.000 
patiënten (stand 2011) en rekent voor 
het jaar 2030  op een stijging tot 1,2 
miljoen patiënten. Dit komt overeen met 
een toename van ongeveer 50%. 

2011 2030

1,2 
miljoen

800 
duizend

Diabetes in Nederland 
– een toekomstprognose 
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Een schrikbarende balans
Gevolgziekten van diabetes mellitus

De gevolgen en symptomen van een ongunstige bloedsuikerspiegel bij diabetes op de korte 
termijn zijn ruimschoots bekend: bij te hoge suikerspiegels (hyperglykemie) treden bijv. 
vermoeidheid, versterkte urinedrang en een groot dorstgevoel op. Bij te lage suikerspiegels  
(hypoglykemie) zijn zweten, rillen, duizeligheid of invloeden op het gezichtsvermogen duidelijke 
waarschuwingssignalen van het lichaam.

Beroerte

Blind 
worden

Nierfalen

Verstopping van 
de beenslagaders

Hartinfarct

• Diabetici hebben een twee tot drie keer zo 
groot risico op een beroerte (jaarlijks 44.000)

• Het risico om blind te worden is bij diabetici 
ca. 25 keer groter (6000 nieuwe blinden per jaar)

• Elke tweehonderdste diabeticus moet een 
voetamputatie ondergaan (27.900 amputaties per jaar)

• Het aandeel diabetici onder dialysepatiënten bereikt de 
50% ( jaarlijks 8.300 nieuwe dialysebehandelingen)

• Diabetici met nierziektes sterven veel vaker door 
hartinfarct (jaarlijks 27.000 cardiovasculaire voorvallen)

Late gevolgen (hart-bloedsomloopcomplicaties) 
kunnen bij diabetes overal optreden: 
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De conventionele geneeskunde beperkt zich er in feite toe de symptomen van diabetes te 
behandelen, dat wil zeggen, de bloedsuikerspiegel omlaag te brengen. Maar ook bij een goed 
ingestelde bloedsuikerspiegel komen hart- en vaatziekten vaak voor. Het omlaag brengen van de 
bloedsuikerspiegel is een noodzakelijke maar klaarblijkelijk onvolledige behandeling van diabetes.

Diabetes op celniveau: 
Een diabetische stofwisselingstoestand wordt vaak 
veroorzaakt of verergerd door een chronisch gebrek 
aan vitale celstoffen in de cellen van de insuline 
producerende alvleesklier. Dit voorzieningstekort 
gaat gepaard met een chronisch gebrek aan vitale 
celstoffen in de slagaderwanden en andere organen. 

Bij een aangeboren stofwisselingsstoornis kan een 
chronisch gebrek aan vitale celstoffen de diabetische 
stofwisseling laten ontsporen en de ziekte diabetes  
veroorzaken. 

Verdikte 
vaatwand 

Diabetische 
stofwisseling

Hart- en 
vaatziekten bij 

diabetici

Verhoogde
bloedsuiker-

spiegel

Gebrek aan vitale celstoffen

Cellen van de 
bloedvatwanden 

Cellen van de 
alvleesklier

Het inzicht van de Cellulaire Geneeskunde
Diabetes mellitus en de zwaarwegende gevolgen van de ziekte

Vitale celstoffen dragen ertoe bij een 
diabetische stofwisseling en de 
gevolgziekten hiervan te voorkomen. 
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Gevolgziekten van diabetes mellitus
De ontwikkeling op celniveau bekeken

Oorzaak voor de verstrekkende gevolgziekten van diabetes mellitus zijn transformaties in de 
bloedvaten. Deze kunnen overal in het vaatstelsel optreden. Om deze ontwikkeling te begrijpen 
moet de moleculestructuur van vitamine C en glucose nader worden bekeken. 

De verwisseling van vitamine C en 
glucosemoleculen is de oorzaak van 
diabetische hart- en vaatziekten: 

De sleutel tot het inzicht in de diabetische 
vaatcomplicaties  is op moleculair niveau te 
vinden. 

Vitamine C en glucose gebruiken dezelfde 
transportingangen om in de cel te komen. De 
moleculen lijken in hun structuur sterk op elkaar. 
Dit leidt bij diabetespatiënten tot een verwisseling 
in de stofwisseling.

De effecten van voortdurend verhoogde bloedsuikerwaarden op de bloedvaten zijn 
ernstig. Als een diabetes (type II) lange tijd niet herkend wordt, is op het moment 
van diagnostisering vaak al sprake van zeer ernstige gevolgen. 

De moleculen van vitamine C en glucose 
lijken zoveel op elkaar dat ze gemakkelijk 
verwisseld kunnen worden:

Vitamine C Glucose
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Consequenties van diabetes
vanwege de structuurovereenkomst tussen vitamine C en glucose 

Bloedbaan

Celwand

Arteriewandcel

Bloedbaan

Celwand

Arteriewandcel

Stofwisselingstoestand bij een gezond mens

Stofwisselingstoestand bij diabetes

Gezond mens:
Bij gezonde mensen zijn glucose en vitamine C in 
de normale concentratie in het bloed beschikbaar. 
De barrièrecellen van de vaatwand (endotheelcellen) 
bevatten talrijke kleine biologische pompen, die glucose 
en tegelijk vitamine C in een afgewogen hoeveelheid 
van de bloedbaan naar de vaatwand overbrengen. 

Diabetespatiënten: 
Als gevolg van de hogere bloedsuikerspiegel worden 
er meer glucosemoleculen de cel ingesluisd, waardoor 
er minder vitamine C in de cel wordt opgenomen. Dit 
leidt tot een opeenhoping van glucose zowel in de 
endotheelcellen als in de bloedvaten. Tegelijk brengt het 
gebrek aan vitamine C de celstofwisseling uit evenwicht 
door stoornissen bij de vorming van bindweefsel en een 
ongezonde verdikking van de vaatwanden.  
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De betekenis van vitamine C
om een evenwicht te scheppen in de diabetische celstofwisseling 

Bloedbaan

Celwand

Arteriewandcel

Stofwisselingstoestand bij diabetes met verhoogde 
toevoer van vitamine C

De opbouw van stabiele en gezonde bindweefsels is rechtstreeks afhankelijk van vitamine C 
en een verminderde opname van vitamine C is een directe oorzaak van vaatveranderingen.

Compenseren met vitamine C:

De optimale verzorging van de 
lichaamscellen met vitale celstoffen 
dient verschillende doelen, zoals we 
later nog zullen zien. 

Een belangrijk aspect bij een 
diabetische stofwisselingssituatie is 
het compenseren van het door glucose 
verdrongen vitamine C. Ernstige 
vaatschade die leidt tot hart- en 
vaatziekten kan zo effectief worden  
verhinderd.
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In één oogopslag
Belangrijke vitale celstoffen bij een diabetische stofwisselingstoestand 

Een diabetische stofwisselingstoestand wordt vaak veroorzaakt door een chronisch gebrek 
aan vitale celstoffen in de alvleesklier en daarmee gepaard ook in de slagaderwanden. Dit 
gebrek aan vitale celstoffen in de slagaderwanden wordt geaccentueerd door talrijke 
gevolgziekten. Deze stofwisselingstoestand wordt verholpen door een bijzondere 
voorziening van onmisbare vitale celstoffen.

Vitamine C: Helpt de disbalans in de cellen, ontstaan door de verhoogde 
suikerspiegel, te herstellen; beschermt en stabiliseert de arteriewanden

B-Complex: bio-energiedragers voor de celstofwisseling; verbeteren het 
stofwisselingsvermogen, met name in de lever, de schakelcentrale van 
de lichaamsstofwisseling

Chroom: sporenelement, onmisbaar als biokatalysator voor de optimale 
stofwisseling van glucose en insuline 

Inositol: bestanddeel van lecithine, een belangrijke bouwstof voor het 
celmembraan; belangrijk voor het stofwisselingstransport en de 
voorziening van de cellen  van voedingsstoffen 
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Resultaten van een pilotstudy
in verband met de natuurlijke controle van de bloedsuikerspiegel

• gemiddelde daling van de bloedsuiker-
waarden van 8,6 mmol/l (begin van de studie) 
tot 6,6 mmol/l (eind van de studie).

• daling van de langetermijnindicator bij    
diabetici (HbA1c) gemiddeld met 9,3%. 

Vitale celstoffen geven bij een diabetische stofwisselingstoestand in verschillende opzichten 
ondersteuning. Ze optimaliseren de gehele glucosestofwisseling en beschermen de bloedvaten.

Uittreksel van de resultaten van een 
pilotstudie bij 10 diabetespatiënten:
De observatieperiode van de pilotstudie 
bedroeg 6 maanden. Bijzondere aandacht 
werd besteed aan het verloop van de 
bloedsuikerspiegel en de HbA1c-waarden: 
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Vitale celstoffen leiden tot een daling van de 
HbA1c-waarden met bijna 10 %
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Voor verdere belangrijke studies (Engelstalig) betreffende microvoedingsstoffen wordt verwezen naar 
ons wetenschappelijk studiearchief op www.dr-rath-foundation.org

Studies en wetenschappelijke bewijzen door verschillende 
onderzoeksinstituten voor het belang van gebruik van microvoedingsstoffen

Chromium picolinate and biotin combination reduces atherogenic index of plasma in patients
with type 2 diabetes mellitus: a placebo-controlled, double-blinded, randomized clinical trial.
Chicago Research Center, Chicago, Illinois, USA, The American journal of the medical sciences (2007)

In het verleden is aangetoond dat de micronutriëntencombinatie van chroom picolinate en biotine (CPB) 
insulineresistentie en hyperglycemie (er is teveel glucose in de bloedstroom aanwezig) verminderd bij 
patiënten met type 2 diabetes. De auteurs van deze studie hebben dit verder onderzocht. 63 diabetes 
patiënten met een lichte vorm van obesitas kregen 4 weken lang ofwel een CPB supplement of een placebo 
toegediend. De resultaten van suggereren dat een combinatie van biotine en chroom leidt tot een verbetering 
van bloedwaarden, waardoor patiënten worden beschermd tegen risicofactoren van cardiovasculaire 
aandoeningen.

High-dose thiamine therapy for patients with type 2 diabetes and microalbuminuria: a 
randomised, double-blind placebo-controlled pilot study.
University of Warwich, UK, Diabetologia (2009)

Een therapie met hoge dosis vitamine B1 kan microalbuminurie (albumine lek van de nieren) verminderen bij 
patiënten met diabetes. Dit kan de kans op toekomstige nierfalen verlagen. Deze resultaten werden verkregen 
na een studie met 40 diabetes type 2 patiënten aan de universiteit van Warwick (Engeland).
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Voor verdere belangrijke studies (Engelstalig) betreffende microvoedingsstoffen wordt verwezen naar 
ons wetenschappelijk studiearchief op www.dr-rath-foundation.org

Studies en wetenschappelijke bewijzen door verschillende 
onderzoeksinstituten voor het belang van gebruik van microvoedingsstoffen

Effect of vitamin C on blood glucose, serum lipids & serum insulin in type 2 diabetes patients.

Diabetes Research Center , Shahid Sadoughi Universituy , Yazd, Iran, The indian journal of medical research (2007)

Experten aan de Universiteit van Yazd (Iran) hebben tijdens een onderzoek met 84 diabetes patiënten ontdekt, 
dat een dagelijkse inname van 1000 mg vitamine C de bloedsuikerspiegel en LDL waardes (cholesterol) 
aanzienlijk vermindert. Hierdoor zouden diabetici aan minder complicaties ten gevolge van de chronische 
ziekte lijden.

High-dose thiamine supplementation improves glucose tolerance in hyperglycemic individuals: 
a randomized, double-blind cross-over trial.

Curtin University, Perth, Austrailia, Arora S et al, Eruopean journal of nutrition (2013)

In de onderstaande studie, hebben Australische onderzoekers gedurende 6 weken dagelijks patiënten met 
hyperglycemie behandeld met een hoge dosis thiamine (vitamine B1). Zij vonden dat vitamine B1 de 
glucosetolerantie verbetert en tegelijkertijd de verslechtering van insuline gevoeligheid tegen gaat. Deze 
vitamine B1 kan progressie van hyperglycemie bij diabetes patiënten met een gestoorde glucose regulatie 
voorkomen.
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Vitale celstofsynergieën als 
bescherming en ter 

ondersteuning van het 
lichaam bij celontaarding

Hoofdstuk 9
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Gegevens en feiten
De meest voorkomende nieuwe kankergevallen in Nederland

• In Nederland werden in het jaar 2011 100.600 nieuwe kankergevallen  
gediagnosticeerd. De meest voorkomende soorten zijn; huidkanker, darmkanker, 
en borstkanker en long- en prostaatkanker.

• Volgens de WHO worden jaarlijks ongeveer 14 miljoen nieuwe kankergevallen 
gediagnosticeerd en er wordt verwacht, dat dit aantal tegen het jaar 2030 stijgt 
tot 22 miljoen.

Uittreksel uit IKNL 
Geactualiseerde uitgave 2014

Mannen – Vrouwen  
Prostaat: 18,6 % 28,7%: Borstklier

Darm: 15,8 % 14,6 %: Huid

Huid: 14,9 % 13,0%: Darm
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Risicofactoren voor beschadigingen van een cel 
met celontaarding als gevolg zijn onder andere:

• Verkeerde voeding en voeding met tekorten

• Roken en hoge alcoholconsumptie

• Milieufactoren (pesticiden, uitlaatgassen, giftige stoffen)

• Gebrek aan antioxidanten/veel oxidatieve stress

De verspreiding van kwaadaardige celdegeneratie is 
dramatisch hoog en kanker eist ieder jaar wereldwijd nog altijd 
miljoenen slachtoffers. 

Risicofactoren voor celontaarding

Hoewel de celdeling regelmatig wordt gecontroleerd en ontaarde cellen in de regel door 
lichaamseigen afweermechanismen worden geëlimineerd, kunnen cellen zich af en toe aan 
deze controlemechanismen onttrekken. Zij gaan zich ongecontroleerd delen en er kunnen 
kwaadaardige tumoren worden gevormd. Dit is de eerste fase van de ontwikkeling van 
kanker. 

De ontwikkeling van ontaarde cellen is in principe niets ongewoons. 
Dit gebeurt continu gedurende ons leven, maar wordt in de regel door 
lichaamseigen afweer gecontroleerd. 

Zonlicht
Röntgenstralen
Chemicaliën

Voeding/water

Lucht
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Sleutelmechanismen tot de ontwikkeling 
van kanker

De ontaarding van cellen en de ongecontroleerde celdeling zijn de eerste stappen van een 
zich ontwikkelende ziekte. Kanker wordt bovendien gekenmerkt door nog een aantal 
beslissende fasen die deze ziekte zo agressief en gevaarlijk maken.

• Ongecontroleerde celdeling

• Verspreiding van kankercellen
(metastasevorming)

• Vorming van nieuwe bloedvaten
(angiogenese)

• Overlevingsvermogen van kankercellen

De sleutelmechanismen bij de groei 
en de uitbreiding van kankercellen zijn:
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Metastasevorming: 
uitzaaiing van de kankercellen 

De tweede fase in de ontwikkeling van kanker is de metastasevorming. Deze maakt 
kanker zo gevaarlijk en zo dodelijk. Door de uitzaaiing van kankercellen door het hele 
lichaam worden steeds nieuwe haarden gevormd. Slechts zelden is een primaire tumor 
levensbedreigend. Daarentegen is 90% van alle dodelijke kankergevallen te herleiden  
tot metastasevorming.

Collagenasen verwoesten bindweefsel:

kankercellen produceren een groot aantal biologische 
snijwerktuigen (collagenasen). Met behulp hiervan snijden 
ze het omgevende bindweefsel door, om zich dan door het 
hele lichaam te verspreiden.

Ook bij de afweer van infecties of bij de eisprong worden 
collagenasen gevormd en bindweefsel doorgeknipt. Dit 
gebeurt echter onder gecontroleerde omstandigheden. 
Als een afweercel door het bindweefsel is gemigreerd, 
sluit dit zich weer en neutraliseren de lichaamseigen 
enzymblokkers de collagenasen.

Bij kankercellen echter is de productie van collagenasen
volledig op hol geslagen en is de lichaamseigen afweer niet 
in staat dit proces te stoppen.
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Fasen in de metastasevorming
Oorspronkelijke 
tumor in de lever

De collageenafbraak is een beslissende stap 
voor de uitbreiding van kanker en de vorming 
van dochtergezwellen in andere lichaamsorganen:

Uitbrekende 
leverkankercellen  Bloedvat

in de lever

2e stap in de metastasevorming:
Met behulp van dezelfde collageen-afbrekende 
enzymen „vreten“ de kankercellen zich weer uit 
het bloedvat „naar buiten“ en dringen zo 
bijvoorbeeld door in het longweefsel.

Longmetastase: 
De leverkankercel vormt in de long 
een uitzaaiing (metastase). 

1e stap in de metastasevorming: 
Met behulp van de collageen-afbrekende
enzymen vreet de kankercel zich een bloedvat 
in en laat zich vervolgens met de bloedstroom 
meevoeren. Zo komt ze terecht in andere 
organen (bijvoorbeeld een long).
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Bindweefselbescherming en -stabilisering

• In het bijzonder vitamine C en het natuurlijke
aminozuur lysine evenals EGCG (epigallo-
catechinegallaat = polyfenolverbinding in 
groene thee) zijn in staat, de collageen-
afbrekende enzymen van de kankercellen
te blokkeren.

• De uitbreiding van de kanker hangt vooral
af van de verwoesting van het omgevende
bindweefsel. 

• Met de blokkade van de collageenafbrekende
enzymen worden kankercellen gehinderd in 
hun verspreiding.

Blokkade van de metastasevorming

Lysine: remming van de weefselafbraak
Vitamine C: bevordering van de weefselopbouw 

Beide moleculen kunnen niet door 
ons lichaam worden geproduceerd. De optimale voorziening met vitamine C, 

lysine en andere vitale celstoffen is een 
mogelijkheid voor biologische 
kankerbestrijding. 
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1. ons lichaam zelf geen lysine kan produceren 
(net als vitamine C).

2. er in het lichaam van kankerpatiënten te veel 
collageen splitsende enzymen aanwezig zijn, 
die een relatief gebrek aan de “blokker” lysine 
veroorzaken.

Vernietiging van 
bindweefsel

Herstel van 
bindweefsel

Voldoende lysine in de voeding van kankerpatiënten 
of als voedingssupplement is bijzonder belangrijk 
omdat:

In het lichaam van kankerpatiënten is 
de verhouding tussen de vernietiging 
en het herstel van weefsel verschoven.

Lysine

Lysine beschermt tegen de vernietiging 
van bindweefsel
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Kankercellen breiden zich uit

Kankercellen worden gestopt 

Sterk collageen

Zwak collageen Een hoofdbestanddeel van bindweefsel is 
collageen, een eiwit, dat de bindweefselcellen bij 
elkaar houdt en het bindweefsel zijn stevigheid 
geeft. 

Hoe stabieler het bindweefsel, hoe moeilijker het 
voor de kankercellen is om zich verder in het 
lichaam uit te breiden. 

Vitamine C is van de grootste betekenis voor 
de optimale productie van collageenmoleculen. 
De essentiële aminozuren lysine en proline zijn 
net als andere belangrijke celfactoren essentiële 
bouwstenen van collageen. 

Proline kan weliswaar door ons lichaam zelf 
worden gevormd, maar voor de vorming en 
het onderhoud van stabiel bindweefsel is de 
lichaamseigen productie vaak onvoldoende. 
Vooral als ziekten het bindweefsel aantasten 
en verzwakken.

Stabiel bindweefsel blokkeert 
de uitbreiding van kankercellen
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Collageen

matrix

Zonder vitale celstoffen: 
Cellen doordringen het 

weefsel

Met vitale celstoffen: 
Invasie van de cellen 

gestopt

Wetenschappelijke bewijzen voor de blokkade van kankercellen

De wetenschappelijke experimenten in het 
Dr. Rath onderzoeksinstituut werden uitgevoerd 
met kankercellen, vitale celstoffen 
en collageen. 

De kankercellen in beker A (zonder vitale 
celstoffen) waren in staat de collageenmatrix 
te vernielen. De kankercellen in beker B (met 
geselecteerde vitale celstoffen) konden niet 
door de collageenmatrix heen dringen.

Beker A Beker B

A: zonder toevoeging 
van vitale celstoffen
(100% uitbreiding) 

B: na toevoeging van kleine 
dosis vitale celstoffen
(uitbreiding tot 60% geremd)

C: na toevoeging van optimale 
dosis  vitale celstoffen
(uitbreiding tot 100% 
geremd) 

Borstkankercellen De foto’s hiernaast tonen het vermogen van 
borstkankercellen om in het bindweefsel binnen 
te dringen – zonder toevoeging van vitale 
celstoffen, en na toevoeging van vitale celstoffen. 

Opname A (controle zonder vitale celstoffen) 
toont een ongeremde uitbreiding, terwijl opname 
B (geringe toevoeging) een duidelijke remming 
laat zien. De uitbreiding van borstkankercellen 
werd na toevoeging van een optimale combinatie 
vitale celstoffen tot 100% geremd.
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Angiogenese: De vorming van nieuwe bloedvaten.
Tumoren met een diameter van meer dan 0,5 millimeter hebben om te overleven en te groeien een eigen 
bloedvatenstelsel nodig, zodat ze zichzelf kunnen voorzien van zuurstof en voedingsstoffen. 

Angiogenese: – de vorming 
van nieuwe bloedvaten 

Nieuwe bloedvaten ontstaan uit endotheelcellen 
die migreren  en zich vermeerderen, om een 
nieuwe structuur te vormen. Om dit proces op 
gang te brengen scheiden kankercellen vasculaire 
endotheliale groeifactoren (VEGF) af, die leiden tot 
de vorming van nieuwe bloedvaten. 

Vitale celstoffen verhinderen 
de vorming van bloedvaten

Door de controle van de vorming van nieuwe 
bloedvaten met behulp van vitale celstoffen, wordt 
de toevoer van voedingsstoffen onderbroken en de 
tumor "uitgehongerd". Met name vitamine C, EGCG 
en lysine verminderden de afscheiding van 
endotheel-groeifactoren en de migratie van 
endotheelcellen. 

Tumor Er wordt een 
nieuw bloedvat 
gevormd

In vivo studie met osteosarcoomcellen:

zonder vitale 
celstoffen
(vorming 

van bloedvaten)

met vitale 
celstoffen

(geen nieuwvorming 
van bloedvaten)
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Het overlevingsvermogen van  kankercellen
Elke cel beschikt in de software van het erfelijk materiaal over een 
programma om de eigen celdood in te leiden. Dit wordt door bepaalde 
signalen geactiveerd. 

Apoptose – geprogrammeerde celdood

Apoptose is een zinvol en noodzakelijk 
controlemechanisme voor de instandhouding 
van gezonde lichaamsfuncties en een soort 
noodprogramma bij aanwijzingen voor cellulaire 
mutaties. 

Cellen zijn zo geprogrammeerd dat als het erfelijk 
materiaal in een cel abnormaal veranderd is, de cel 
haar eigen dood zal veroorzaken. De omliggende 
cellen en uiteindelijk het hele lichaam worden op 
deze wijze beschermd.

Kankercellen reageren door hun degeneratie 
niet meer op dit signaal. Ze vermeerderen zich 
ongeremd en hebben daardoor een soort 
onbeperkt vermogen tot leven en overleven.

Vitale celstoffen kunnen 
de natuurlijke celdood 
van kankercellen inleiden
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Vitale celstoffen activeren antikankergenen
De zelfvernietiging van cellen 
(apoptose) is een levensbelangrijk 
beschermingsmechanisme dat in 
de erfelijke aanleg van een cel is 
opgeslagen. 

Het lukt kankercellen weliswaar 
zich aan dit controlemechanisme 
te onttrekken. Bij toevoer van vitale 
celstoffen worden de genen die een 
gemuteerde of gedegenereerde cel 
tot zelfvernietiging brengen, echter 
weer geactiveerd.

100% van 
de cellen 

sterven op 
natuurlijke 

wijze

A. ControleA. Controle

Microvoedingsstoffen brengen Apoptose in Melanoomcellen teweeg. 

C. 1000mcg/mlC. 1000mcg/mlB. 500mcg/mlB. 500mcg/ml

Huidkankercel 
(melanoom) 
tijdens het 
biologische 
‘zelfmoord’ 
proces 
(apoptose).
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Om kanker te kunnen controleren en effectief te kunnen bestrijden, hebben Dr. Rath en zijn 
onderzoeksteam alle beslissende mechanismen van de ontwikkeling van kanker bestudeerd. 
Door het begrip van het ontstaan en de ontwikkeling van de ziekte was het mogelijk vitale 
celstofsynergieën te ontwikkelen en zo gericht in te grijpen in de ontwikkelingsstadia van kanker.

Vitale celstoffen voor de natuurlijke controle van kanker

Consequente doeleinden van  de Cellulaire 
Geneeskunde in de strijd tegen kanker:

Ingekapselde 
tumor

• Een overmaat aan collageenafbrekende enzymen 
wordt geblokkeerd

• Bindweefsel wordt door bepaalde bouwstenen 
gestabiliseerd 

• De vorming van nieuwe bloedvaten in tumoren 
wordt geremd

• De zelfvernietiging van kankercellen wordt ingeleid

Als slechts één sleutelmechanisme voor de ontwikke-
ling van kanker tot stilstand wordt gebracht, kan de 
strijd worden gewonnen. Vitale celstoffen grijpen in, 
in elk mechanisme van de ontwikkeling van kanker. 

Actieve 
tumor
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Hoofdbestanddelen en belangrijke taken van de vitale 
celstoffensynergie bij de controle van kanker

Andere belangrijke bestanddelen en hun functies zijn:
• N-acetylcysteïne (NAC) is een sterke antioxidant en belangrijk voor de glutathionproductie, 

een andere krachtige antioxidant. NAC draagt bij aan de bescherming van het bindweefsel 
tegen ongecontroleerde afbraak.

• Arginine verbetert het vermogen van het immuunsysteem en remt de celvermeerdering 
van kankercellen. De hoogste concentraties arginine bevinden zich in het bindweefsel. 

• Selenium is een belangrijke component van het antioxidatieve afweersysteem en 
beschermt de cellen tegen gifstoffen. Bovendien kan het de groei van de tumor en de 
vroege stadia van uitbreiding van de tumor onderdrukken. 

Vitamine C
• Ondersteunt de afweer en 

schakelt zieke cellen uit.
• Sleutelmolecule voor de 

productie van collageen

Lysine
• Belangrijke bouwsteen voor stabiel bindweefsel
• Beslissende factor voor de blokkade van collagenase

EGCG
• Remt het ontstaan en de 

uitbreiding van kankercellen
• Belangrijke factor bij de 

bescherming van cellen 
tegen celschade
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Kanker is niet langer een doodvonnis!

Dit is echter geen garantie 
voor een succesvolle 
genezing in elk voor-
komend geval, in het 
bijzonder niet wanneer

• de kanker al te ver 
is voortgeschreden,

• het immuunsysteem 
van de patiënten door 
chemotherapie-cycli 
al voor een deel 
beschadigd is.

De onderzoeksresultaten in ons instituut voor Cellulaire Geneeskunde documenteren 
eenduidig, dat alle onderzochte soorten kankercellen volledig door vitale celstoffen 
tot stilstand kunnen worden gebracht kunnen, o.a.: 

• longkanker
• borstkanker
• prostaatkanker
• darmkanker
• leverkanker
• huidkanker
• alvleesklierkanker
• botkanker
• bindweefselkanker

(fibrosarcoom)
• slokdarmkanker
• en andere soorten kanker

Het Dr. Rath Research Instituut voor 
cellulaire geneeskunde in Santa Clara, 
Californië 
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Cellulaire
Geneeskunde

Farmaceutische
geneeskunde

Voordelen van de cellulaire geneeskunde bij kanker 

• Vitale celstoffen

• Werkingsprincipe: ondersteuning en 
versterking van de celfunctie

• Gericht op de oorzaken: kanker wordt op het 
niveau van de cel tot stilstand gebracht

• Natuurlijk

• Geen bijwerkingen

• Betaalbaar, omdat de therapieën niet 
octrooieerbaar en geen speculatieobjecten 
zijn

• Kanker wordt door de Cellulaire 
Geneeskunde langdurig uitgeroeid

• Hoofddoel: de menselijke gezondheid

• Chemotherapie 

• Werkingsprincipe: vernietiging van 
de cel door chemische vergiften

• Symptoomgericht: de tumor verdwijnt 
meestal slechts schijnbaar

• Synthetisch 

• Ernstige bijwerkingen

• Duur door octrooirechten, de 
drijfveren van de farmaceutische 
investeringen in kanker

• Kanker wordt als miljardenafzetmarkt bewust 
niet uitgeroeid

• Hoofddoel: winst voor de farmaceutische 
investeringsindustrie
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Voor verdere belangrijke studies (Engelstalig) betreffende microvoedingsstoffen wordt  verwezen naar 
ons wetenschappelijk studiearchief op www.dr-rath-foundation.org

Studies en wetenschappelijke bewijzen door verschillende 
onderzoeksinstituten voor het belang van gebruik van microvoedingsstoffen

Green tea consumption and colorectal cancer risk: a report from the Shanghai Men's Health 
Study.
Vanderbilt University School  of Medicine, Nashville, USA, Carcinogenesis (2011)

Onderzoekers verbonden aan de Vanderbilt universiteit in Nashville (VS) evalueerden het verband tussen de 
consumptie van groene thee en het risico op dikke darmkanker. Meer dan 60.000 Chinese mannen werden 5 
jaar lang gevolgd. De resultaten toonden aan dat het risico op darmkanker verminderde naarmate de 
consumptie van groene thee toenam. Dit effect was alleen zichtbaar bij niet-rokers. Naar aanleiding van deze 
uitkomst kan er gesteld worden dat de regelmatige consumptie van groene thee het risico op dikke 
darmkanker bij niet-rokers vermindert.

Dietary intake of folic acid and colorectal cancer risk in a cohort of women.
Department of Epidemiology and Social Medicine, Albert Einstein College of Medicine, Bronx, NY, USA  (2002)

Ongeveer 57.000 vrouwen namen gedurende vele jaren deel aan de „Canadese nationale Studie van het 
Onderzoek van de Borst“  en gaven ook informatie over hun voedingspatroon. Tot eind jaren 1993 
ontwikkelden 389 vrouwen van deze groep darmkanker. De onderzoekers vormden een subgroep van 
ongeveer 5.300 gezonde vrouwen. Hun foliumzuurwaarden werden vergeleken met die van ongeveer 300 van 
de vrouwen met darmkanker. De vrouwen, die dagelijks meer dan 367 microgram foliumzuur innamen, 
hadden het kleinste risico darmkanker te krijgen.
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Hoe u kunt helpen

Hoofdstuk 10
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Plaatselijke
gezondheidsbijeenkomsten
• Actuele informatie 

over Cellulaire Geneeskunde.

• Regelmatig uitwisselen 
van persoonlijke ervaringen
met vitale celstoffen.

• Gezamenlijke activiteiten plannen
informatie-/thema-avonden
infostands op beurzen enz.

Wat kunt u nu doen?
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Informatie-/thema-avonden voor nieuwe belangstellenden
• Introductie van de Cellulaire Geneeskunde

• Lezingen over specifieke onderwerpen

• Activiteiten van de Gezondheidsalliantie

Wat kunt u nu doen?
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Basiscursussen over Cellulaire Geneeskunde

• Uitnodigen van belangstellenden, klanten en leden

• Presenteren van de thema's uit de basiscursus

• Gezamenlijk de antwoorden van het examen uitwerken 

Wat kunt u nu doen?
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Houden van basiscursussen over Cellulaire Geneeskunde

Basiscursus in het leslokaal

Wat kunt u nu doen?
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De principes van de nieuwe gezondheidszorg

Gezondheid creëren in plaats 
van winst te maken door ziekten

Doel van de nieuwe gezondheidszorg is niet het controleren van ziekten. 
Ze doelt op medicijnen en -methoden, waarmee ziekten efficiënt worden 
voorkomen, aan de basis worden aangepakt en uiteindelijk worden uitgeroeid.
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Onafhankelijk onderzoek op het gebied 
van natuurgeneeswijzen

• De nieuwe gezondheidszorg is gebaseerd 
op de inzichten en vooruitgang op het 
gebied van de Cellulaire Geneeskunde 
en andere wetenschappelijk aangetoonde 
natuurgeneeswijzen. 

• Terwijl het onderzoek volledig onafhankelijk 
is en uitsluitend gericht op het voorkomen 
en uitschakelen van ziekten.

De principes van de nieuwe gezondheidszorg
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• De inzichten over de betekenis van vitale 
celstoffen ter voorkoming en behandeling 
van ziekten worden geïntegreerd:

• In de onderwijsprogramma's, van scholen
en universiteiten

• In gezondheidscursussen voor mensen 
van alle leeftijden aan volksuniversiteiten
en andere instellingen voor volwassenen-
onderwijs.  

Onafhankelijke gezondheidsinformatie
en -opleiding

De principes van de nieuwe gezondheidszorg
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• De nieuwe gezondheidszorg is gebaseerd op de inzichten en principes van de 
Cellulaire Geneeskunde en andere wetenschappelijk aangetoonde natuurgeneeswijzen.

• En ze integreert deze methodes met voorrang in de geneeskundige praktijk 
(artsen, gezondheidsadviseurs, ziekenhuizen)

• En werkt eraan om deze methodes/producten in het vergoedingssysteem van 
ziektekostenverzekeraars te laten opnemen.

Praktische toepassing van wetenschappelijk 
aangetoonde natuurgeneeswijze

De principes van de nieuwe gezondheidszorg
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• Initiatief en prestatie van de enkeling blijft belonen (bijv. individuele premies i.p.v. 
langdurige hoge tarieven en octrooien)  

• Iedere medeburger toegang geeft tot de efficiënte natuurgeneeswijzen: De gezondheid van 
mensen mag niet afhankelijk zijn van inkomen, opleidingsniveau of afkomst.

• Actief is op landelijk en wereldniveau: Van efficiënte natuurgeneeswijzen moeten ook 
ontwikkelingslanden kunnen profiteren!

Verantwoord ondernemen

De principes van de nieuwe gezondheidszorg

De nieuwe gezondheidszorg is gekoppeld aan een ondernemings- en marktmodel dat
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Einde
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